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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, zondag 19 juni 2022, aanvang 18.00 uur 
 
 

Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
Met medewerking projectkoor 
 
Voor de dienst 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 13 vers 2 (Psalm 33 : 2 nb)  

Zingt al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn Zijn daden, 
op liefde rust Zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde 
overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Heem’len hoog verheven, 
vol van blinkend leven, 
schiep Hij door Zijn stem. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 92 vers 1 en 7 

Laat ons de rustdag wijden, 
met psalmen tot Gods eer. 
't Is goed, o Opperheer, 
dat w' ons in U verblijden. 
't Zij d' ochtendstond, vol zoetheid, 
ons stelt Uw gunst in 't licht; 
't zij ons de nacht bericht, 
van Uwe trouw en goedheid. 
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't Rechtvaardig volk zal bloeien, 
gelijk op Libanon, 
bij 't koest'ren van de zon, 
de palm en ceder groeien. 
Zij, die in 't huis des HEEREN, 
in 't voorhof zijn geplant, 
zien door des Hoogsten hand 
hun wasdom steeds vermeêren. 

 
Geloofsbelijdenis: Heidelbergse Catechismus Zondag 38.  
Vraag 103.  

Wat gebiedt God in het vierde gebod? 
Antwoord.  

Allereerst, dat de kerkdienst, of het predikambt, en de scholen in stand 
gehouden worden, en dat ik, in het bijzonder, op de Sabbat, dat is, op 
de rustdag, trouw naar Gods gemeente kom om het Woord van God te 
horen, de Sacramenten te gebruiken, te bidden, en onze gaven te 
geven. Ten tweede, dat ik alle dagen van mijn leven afstand doe van 
mijn boze werken en dat ik de Heere door Zijn Geest in mij werken laat. 
Dan krijgt elke dag iets van de eeuwige Sabbat die in dit leven al 
aanvangt. 

 
Zingen Op Toonhoogte 360: Samen in de Naam van Jezus 
Koor  

1 Samen in de Naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer. 

 
Allen 

2 Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is, 
en Zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
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Allen 
3 Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 

Gebed  
 
Koor: Liefde is de bron  

Liefde is de bron  
waaruit het Licht het lijden overwon. 
In verwarring, angst en dood, 
is God jouw reisgenoot. 
Zijn Liefde is de bron. 
 
Liefde is de bron 
Een stroom van Licht 
een gouden ochtendzon. 
Ontvang de adem van Zijn mond 
Hij is jouw diepste grond 
Zijn Liefde is de bron. 
 
Liefde is de bron 
Hij laat nooit gaan  
wat ooit Zijn woord begon 
In Hem zijn wij bevrijd  
Hij leeft in eeuwigheid 
Zijn Liefde is de bron. 
 
Liefde is de bron  
waaruit de Zoon het lijden overwon 
In verwarring angst en dood, 
is Hij jouw reisgenoot 
Zijn Liefde is de bron. 
 
Liefde is de bron 
Hij laat nooit gaan 
wat ooit Zijn woord begon 
In Hem zijn wij bevrijd 
Hij leeft in eeuwigheid. 
Zijn liefde is de bron 
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Liefde is de bron 
Hij laat nooit gaan  
wat ooit Zijn woord begon. 
In Hem zijn wij bevrijd. 
Hij leeft in eeuwigheid. 
Zijn liefde is de bron. 
Amen. 

 
Schriftlezing  
Genesis 1: 1-5 

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 
2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; 
en de Geest van God zweefde boven het water. 
3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. 
4 En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding 
tussen het licht en de duisternis. 
5 En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen 
was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. 

  
Genesis 1: 31-2:3 

31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen 
was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag. 
2: 1 Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht. 
2 Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid 
had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. 
3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte 
Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken. 

  
Deuteronomium 5: 12-15 

12 Neem de sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de HEERE, uw 
God, u geboden heeft. 
13 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, 
14 maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult 
u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw 
dienaar, noch uw dienares, noch uw rund, noch uw ezel, noch enig vee 
van u, noch uw vreemdeling, die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar 
en uw dienares rusten zoals u. 
15 Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land 
Egypte en dat de HEERE, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke 
hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de HEERE, uw God, u geboden 
de dag van de sabbat te houden. 

 
Inzameling van de gaven  
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Zingen Psalm 93 vers 1, 2 en 4 
1 De HEER' regeert; de hoogste Majesteit, 
bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, 
bevestigt d' aard' en houdt door Zijne hand 
dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 
 
2 Gij hebt Uw troon van eeuwigheid gegrond. 
De waat'ren, HEER', verheffen zich in 't rond; 
rivier en meer verheffen hun geruis; 
het siddert al op 't woedend stroomgedruis. 
 
4 Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 
al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER', 
eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 

 
Verkondiging 
 
Koor: In His love 

Jezus kwam als onze Herder. 
Ja, Hij kwam voor ons als gids. 
Onze wegen zijn vaak duister, 
Jezus schijnt daar met Zijn licht. 
 
Jezus kwam als onze Redder. 
Ja, Hij kwam ons heel nabij. 
Jezus schenkt ons Zijn vergeving. 
Door Zijn bloed kocht Hij ons vrij. 
 
Jezus leeft, overwon de dood 
Door Zijn offer is er altijd hoop. 
Door Zijn kruis zijn wij herrezen. 
Jezus leeft, wij met Hem. 
 
Zoon van God, 
maak ons dienstbaar. 
Om te delen wat U gaf. 
Om te spreken van genade, 
van Uw opstaan uit het graf. 
 
Geest van God, 
schenk ons leven. 
Schenk ons vrede, geef ons moed 
om te spreken van dit wonder 
Vader, U maakt alles goed. 
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Jezus leeft, overwon de dood. 
Door Zijn offer 
is er altijd hoop. 
Door Zijn kruis zijn wij herrezen 
Jezus leeft, wij met Hem. 
 
Vol liefde gaf God Zijn Zoon voor ons. 
De weg naar Hem is vrij. 
Wij mogen bij Hem zijn in eeuwigheid, 
door Zijn liefde leven wij. 
 
Jezus leeft, overwon de dood. 
Door Zijn offer 
is er altijd hoop. 
Door Zijn kruis zijn wij herrezen. 
Jezus leeft, wij met Hem. 
Jezus leeft, wij met Hem! 
 

Zingen Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 
Vrouwen en kinderen 

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag  
als Jezus weer zal komen op de wolken,  
als al wat leeft, de natiën, de volken  
zich voor Hem zullen buigen, vol ontzag. 
 

Mannen 
2 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 
als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,  
als volken, niet gescheiden meer door grenzen,  
zich zullen scharen onder Christus' vlag. 
 

Koor  
3 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag  
als heel de schepping zal gezuiverd wezen,  
als d'aarde zal vernieuwd zijn en genezen  
van al ons kwaad, van heel ons wangedrag 
 

Allen 
4 Wat zal de aarde mooi zijn op die dag  
als God herstellen zal wat wij verknoeiden,  
als rusten zullen al de zwaar vermoeiden,  
als tranen zijn verdreven door een lach. 
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Allen 
5 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag  
als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen,  
en in het nieuw Jeruzalem doen wonen.  
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag! 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen  
Lied: Lichtstad met uw paarlen poorten 
Koor 

Lichtstad met uw paar’len poorten,  
wond’re stad zo hoog gebouwd. 
Nimmer heeft men op deez’ aarde 
ooit Uw heerlijkheid aanschouwt. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist’ren naar Zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
in het Nieuw Jeruzalem. 

 
Koor 

Heilig oord vol licht en glorie 
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water  
door de gouden Godsstad vloeit. 

 
Allen 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist’ren naar Zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
in het Nieuw Jeruzalem. 
 

Allen 
Wat een vreugde zal dat wezen 
straks vereend te zijn met Hem 
in die stad met paar’len poorten,  
in het Nieuw Jeruzalem! 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
luist’ren naar Zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
in het Nieuw Jeruzalem! 

 
Zegen 
 
Na de dienst 

Koor: Liefde is de bron 


