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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld - 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in De Parel, zondag 19 juni 2022 
Aanvang 09.30 uur 
 
 
 
Voorganger:  
Prop. J.W. Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam 
 
 
Voor de dienst 

Zang: Our God is an awesome God 
(2 x) 
Our God is an awesome God. 
He reigns from heaven above 
with wisdom, power, and love. 
Our God is an awesome God. 
 

Onze God is een ontzagwekkende God. 
Hij regeert vanuit de hemel hierboven 
met wijsheid, kracht en liefde. 
Onze God is een ontzagwekkende God. 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 45 vers 1 

Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, 
zal 't schoonste lied van ene Koning zingen, 
terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft, 
is z' als de pen van een, die vaardig schrijft. 
Beminlijk Vorst, Uw schoonheid hoog te loven, 
gaat al het schoon der mensen ver te boven; 
gena is op Uw lippen uitgestort, 
dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 137 
 
Wetslezing 
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Zingen Psalm 51 vers 6 
Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet; 
ai, laat van mij Uw Heil'ge Geest niet scheiden. 
Die kan alleen op 't rechte spoor mij leiden; 
bestuur mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet. 
Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest, 
de blijdschap weer; doe op Uw heil mij hopen; 
laat mij, gesterkt door ene edele geest, 
volvaardig 't pad van Uw geboden lopen. 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
  
Schriftlezing: 1 Koningen 17:7-16 ; Mattheüs 10:40-42 ; Hebreeën 11:1-3  
 
Kindermoment 
 
Zingen Op Toonhoogte 453 

1 God zei: Noach, bouw een boot, 
samen met je zonen. 
Maak hem sterk en maak hem groot, 
je moet er straks in wonen. 
En neem dan heel veel dieren mee, 
wanneer de boot gaat varen. 
Ik zal ze sturen twee aan twee, 
Ik wil hun leven sparen. 
 
2 De ark was netjes afgebouwd, 
de intocht kon beginnen. 
De dieren liepen twee aan twee, 
de ark van Noach binnen. 
Toen deed God de deur op slot 
en liet de wolken komen. 
De regen viel met bakken neer 
en bleef en bleef maar stromen. 
 
Refrein  

Ken je dit verhaal, 
ken je dit verhaal, 
zo wordt het nu al eeuwenlang 
verteld in elke taal. 
Ken je dit verhaal, 
ken je dit verhaal, 
lees maar in de Bijbel 
want daar staat het allemaal. 
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3 De wereld werd een oceaan, 
waarop de ark bleef drijven. 
Slechts de dieren in de ark, 
die zouden overblijven. 
Maar op een dag was het voorbij, 
het water ging verdwijnen. 
De wolken schoven weer opzij, 
de zon begon te schijnen. 
 
4 De aarde werd weer langzaam groen, 
de bomen gingen groeien. 
Er startte weer een nieuw seizoen 
en bloemen gingen bloeien. 
Noach liet de dieren gaan, 
ze mochten gaan proberen, 
om elk weer op z’n eigen plek, 
op aarde terug te keren. 

Refrein  
 
5 Toen zei God: kijk eens omhoog, 
zie daar die boog vol kleuren. 
Luister Noach, Ik beloof, 
dit zal niet meer gebeuren. 
Ik zal met jullie nog een keer 
de aarde op gaan bouwen. 
Ik maak met jou een nieuw begin, 
daar mag je op vertrouwen. 

Refrein (2x) 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 146 vers 3 en 5 (NB)  

Heil wie Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want Zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in Zijn hand bewaard. 
 
Wees en weduw en ontheemde 
doet Hij wonen op Zijn erf. 
Hij behoedt de weg der vreemden, 
maar leidt bozen in 't verderf. 
Eeuwig Koning is de Heer! 
Sion, zing uw God ter eer! 
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Verkondiging over 1 Koningen 17 vers 9 
 
Zingen Op Toonhoogte 149 

1 Groot is Uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
Refrein 

Groot is Uw trouw, o Heer, 
groot is Uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 
2 Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Refrein 
 
Dankgebed en voorbeden, gezamenlijk Onze Vader 
 
Slotlied Weerklank 205 vers 1, 2 en 3 

1 Stroom, o vloed van Gods genade 
in gemeente, huis en hart! 
Laat in overvloed zich baden, 
wie door dorheid wordt benard. 
Laat o Geest, Uw stromen vloeien, 
over het verdroogde zand; 
dan zal de woestijn gaan bloeien; 
groeien vruchten op het land. 
 
2 Laat het uit Gods hemel stromen 
in de kerken wereldwijd! 
Van Uw nederdaling dromen 
zonen, dochters, wijd en zijd. 
Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
kracht, die zielen tot U tilt, 
schenkt Uw stroom, aan wie verlangen 
dat God zelf hun dorst eens stilt. 
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3 Kom dan, dorstigen, hier drinken 
uit die frisse heilfontein! 
Laat uw ziel in ’t stof niet zinken, 
maar in haar gereinigd zijn. 
Laat u door haar golven dragen 
heel de lange levensreis 
tot u, na uw aardse dagen, 
wordt geleid in ’t paradijs. 

 
Zegenbede 
 
 
Na de dienst  

Zang: Op Toonhoogte 522 
Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat  
onder haar vleugels, waar het veilig zat  
tegen regen, tegen zonneschijn.  
Heer, zo wil ik bij U zijn. 
 
In de schaduw van Uw vleugels  
wil ik schuilen, wil ik schuilen. 
In de schaduw van Uw vleugels  
wil ik schuilen, o Heer. 
 
Refrein 
U bent mijn toevlucht, 
U bent mijn sterkte, 
U bent mijn schuilplaats, 
U, o Heer. 
 
In de schaduw van Uw vleugels  
wil ik schuilen, wil ik schuilen. 
In de schaduw van Uw vleugels  
wil ik schuilen, o Heer. 
 Refrein 
 
Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat  
onder haar vleugels, waar het veilig zat  
Zoals dat kuikentje, klein en teer,  
wil ik schuilen, o Heer. 

 


