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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 12 juni 2022, aanvang 09.30 uur 
 

Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
Voor de dienst: 

Zang: Maak ons hart onrustig 
Maak ons hart onrustig, God, 
dat het ontevreden klopt 
als we mooie leugens horen 
en gemakkelijke woorden. 
Maak ons hart onrustig, God. 
 
Stort in ons Uw tranen uit. 
Mensen worden uitgebuit, 
weggeschopt en opgesloten. 
Zegen hen als wij hen troosten. 
Stort in ons Uw tranen uit. 
 
Steek in ons Uw woede aan 
om het onrecht te weerstaan. 
Geef ons moed om op te treden, 
laat ons vechten voor de vrede. 
Steek in ons Uw woede aan. 
 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Laat ons doorgaan tot het eind. 
Gaat het onze kracht te boven, 
laat ons dan in U geloven. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
 
Want het is Uw koninkrijk 
tot in alle eeuwigheid. 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 317 vers 1, 3 en 4 

1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in Uw luister, 
één en al vuur en liefde_en majesteit. 
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4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
hemel, zee en aarde verhoogt Uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 303 vers 1, 2 en 3  

1 Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieëen'ge in zijn troon! 
 
2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 
3 Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft Uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel Zijn kerk! 

 
Gods gebod 
 
Zingen Op Toonhoogte 369 

1 Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
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Refrein 
Toon mijn liefde 
aan de ander, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, 
wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 
zo heb ik ook jou liefgehad. 

 
2 In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
(Refrein 2x) 

 
Gebed  
 
Kindermoment 
 
Schriftlezing Handelingen 8 : 1 – 8 (HSV) 
1 En Saulus stemde van harte in met zijn dood. En er ontstond op die dag een 
grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en zij werden allen 
verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. 
2 En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en 
bedreven grote rouw over hem. 
3 En Saulus begon de gemeente te verwoesten: hij ging de huizen binnen, 
sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. 
4 Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het 
Woord. 
5 En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. 
6 En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, 
omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. 
7 Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid 
schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen werden genezen. 
8 En er ontstond grote blijdschap in die stad. 
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Kinderlied Op Toonhoogte 504 
Here der heren, Koning der koningen, 
U wil ik eren, U wil ik lofzingen. 
Rots aller eeuwen, U bent mijn vesting, 
mijn vaste burcht, bij wie ik schuil. 

Refrein 
Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, 
eer aan de Geest, U heb ik lief. 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 

 
Eer aan de Vader, die alle dingen schiep. 
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep. 
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één, 
U alleen, U heb ik lief. 

Refrein 
 
Inzameling van de gaven; kinderen naar de Bijbelklas  
 
Zingen Psalm 67 vers 2  

De volken zullen U belijden, 
o God, U loven al te zaam. 
De landen zullen zich verblijden, 
en juichen over Uwe Naam. 
Volken zult Gij rechten, 
hunne zaak beslechten, 
in rechtmatigheid; 
Volken op deez' aarde, 
die Uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Op Toonhoogte 276 

1 Heer, wijs mij Uw weg  
en leid mij als een kind  
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 
Troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan 
 
 
 



5 
 
 

2 Heer, leer mij Uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw Woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
leid mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
 
3 Heer, leer mij Uw wil  
aanvaarden als een kind  
dat blindelings en stil  
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt  
Uw weg te gaan,  
spreek door Uw Woord en Geest  
mijn hart en leven aan. 
Spreek door Uw Woord en Geest  
mijn hart en leven aan. 
 
4 Heer, toon mij Uw plan;  
maak door Uw Geest bekend  
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet,  
de hoop opgeef,  
toon mij dat Christus  
heel mijn weg gelopen heeft.    
Toon mij dat Christus  
heel mijn weg gelopen heeft.    

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 84 vers 6 

Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 
is t’allen tijd een zon en schild. 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
onthouden, zelfs niet in de dood, 
die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER, die op U bouwt, 
en zich geheel aan U vertrouwt! 

 
Zegen 
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Na de dienst 

Zang: For the one – Jenn Johnson 
Let me be filled 

Laat mij gevuld zijn 
with kindness and compassion for the one, 

met vriendelijkheid en mededogen voor degene, 
the one for whom You loved and gave Your Son. 

degene van wie U houdt en voor wie U Uw Zoon gaf. 
For humanity, increase my love. 

Laat mijn liefde groeien voor de mensheid. 
 

Refrein 
Help me to love with open arms like You do, 

Help me net als U lief te hebben met open armen, 
a love that erases all the lines and sees the truth. 

een liefde die alle vooroordelen uitwist en de waarheid ziet. 
Oh that when they look in my eyes, they would see You. 

Opdat als ze in mijn ogen kijken, zij U zien. 
 
Even in just a smile, they would feel the Father’s love. 

Zelfs gewoon in een glimlach, dat ze de liefde van de Vader ervaren. 
 
Oh how You love us. 

O, wat houdt U van ons. 
From the homeless to the famous and in between, 

Van de dakloze tot de beroemdheid en iedereen ertussenin, 
You formed us, You made us carefully. 

vormde U ons, U hebt ons zorgvuldig gemaakt. 
'Cause in the end, we're all Your children. 

Want uiteindelijk zijn we allemaal Uw kinderen. 
 

Refrein 
 
Let all my life tell of who You are. 

Laat mijn hele leven laten zien wie U bent. 
and the wonder of Your never-ending love. 

en het wonder van Uw oneindige liefde. 
Let all my life tell of who You are. 

Laat mijn hele leven laten zien wie U bent. 
You're wonderful and such a good Father. 

U bent schitterend, en zo’n goede Vader. 
 
Let all my life tell of who You are. 

Laat mijn hele leven laten zien wie U bent. 
and the wonder of Your never-ending love. 

en het wonder van Uw oneindige liefde. 
Let all my life tell of who You are. 

Laat mijn hele leven laten zien wie U bent. 
You're wonderful and such a good Father. 

U bent schitterend, en zo’n goede Vader. 
You're wonderful and such a good Father. 

U bent schitterend, en zo’n goede Vader. 
 

Refrein 
Even in just a smile, they would feel the Father’s love. 

Zelfs gewoon in een glimlach, dat ze de liefde van de Vader ervaren. 
 


