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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 26 juni 2022, aanvang 09.30 uur 
 

Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
Bediening van de Heilige Doop aan 

• Alisha van de Meeberg 

• Jade Ahmed 

• Siem Klop 

 
Voor de dienst: 

Zang: Kom tot Mij 
In een tijd vervult van zorgen, 
waarin de angst de leegte vult, 
waarin het uitzicht naar de morgen 
nog niets van hoop onthult, 
dan komt mijn grond wankel te staan, 
wanneer vermoeidheid en angst me belagen. 
Dan voelt ’t alsof ik mijn weg alleen moet gaan, 
Alsof ‘k mijn last alleen moet dragen. 
 
Maar dan zegt U: ‘Kom tot Mij. 
Ik zal je rust geven, 
kom met je schulden, angst en pijn. 
Je hoeft niet alleen door het leven.’ 
Ik ben jouw schuilplaats en jouw kracht. 
God van onbegrensde macht. 
 
In een tijd vervult van vragen 
waarin alles onzeker lijkt 
en ik geen sprong meer durf te wagen, 
maar angstig naar de toekomst kijk, 
dan raak ik vol van onzekerheid; 
bang voor de tijd die nog komen zal. 
Vol twijfel voor de onzeek’re werk’lijkheid, 
bang voor de tocht door een heel diep dal. 
 
Maar dan zegt U: ‘Kom tot Mij. 
Ik zal je rust geven, 
Kom met je schulden, angst en pijn. 
Je hoeft niet alleen door het leven.’ 
Ik ben jouw schuilplaats en jouw kracht. 
God van onbegrensde macht. 
 
Ik grijp Uw hand, U laat mij nooit meer gaan. 
U leidt mij, maar niet zonder traan. 
Wat U doet is goed, leer mij luisteren naar Uw woord. 
Leer mij los te laten, te vertrouwen dat U hoort. 
 
Maar dan zegt U: ‘Kom tot Mij. 
Ik zal je rust geven, 
Kom met je schulden, angst en pijn. 
Je hoeft niet alleen door het leven.’ 
Ik ben jouw schuilplaats en jouw kracht. 
God van onbegrensde macht. 
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Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 327  

1 Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor Uw Naam. 
 
2 Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 36 vers 1, 2 en 3 (= Psalm 87 NB : 1, 2, 3) 

1 Op Sions berg sticht God Zijn heil’ge stede. 
Zij heeft Zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 
2 Rahab en Babel zullen u behoren. 
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de Heer. 
O moederstad, uit u is elk geboren! 
 
3 God zal hen Zelf bevestigen en schragen 
en op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kind’ren dragen. 

 
Lezing doopformulier 
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Zingen Op Toonhoogte 358 vers 1, 2 en 3  
(kinderen worden binnengebracht) 

1 In het water van de doop 
zien wij hoe God zelf belooft 
dat Zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.  
Water dat getuigt en spreekt 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
  
2 Eén met Christus in Zijn dood,  
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.  
Eén met Christus, ingelijfd,  
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
  
Refrein:  
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
  
3 In Zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk, die wereldwijd 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.  
Mensen overal vandaan,  
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
Refrein: 

 
Kindermoment 
 
Vraagstelling aan de ouders 

- Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan 
allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en 
daarom als leden van Zijn gemeente behoren gedoopt te zijn?  

- Belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk 
geloof vervat is, en in de christelijke kerk alhier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van 
de zaligheid is? 

- Belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind, van wie u vader en moeder bent, bij het 
opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen?   

Wat is daarop uw antwoord? 

 
Bediening Heilige Doop 
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Zingen Psalm 134 vers 3 
Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren HEER'! 

 
Vragen aan de gemeente 

- Gemeente van Christus, belooft u voor de kinderen van de gemeente te bidden, opdat de 
vruchten van geloof en bekering in hun leven gezien zullen worden?  

- Wilt u de kinderen, die zojuist het teken van de doop ontvangen hebben, met liefde in uw 
midden opnemen als nieuwe leden van het lichaam van Christus, in het besef dat u mede 
verantwoordelijkheid voor hen draagt?  

- Neemt u zich van harte voor om de gedoopte kinderen van de gemeente op voorbeeldige 
wijze voor te gaan op de weg naar het Koninkrijk van God door vruchten voort te brengen die 
aan uw doop en bekering beantwoorden?  

Wat is daarop uw antwoord? 

 
Zingen Psalm 105 vers 5 en 24 (kinderen naar hun plek) 

God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
Die gunst heeft God Zijn volk bewezen, 
opdat het altoos Hem zou vrezen, 
Zijn wet betrachten, en voortaan 
volstandig op Zijn wegen gaan. 
Men roem' dan d' Oppermajesteit 
om zoveel gunst, in eeuwigheid. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing Matteüs 13 : 44 - 46 (HSV) 
44 Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker 
verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij 
heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker. 
45 Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels 
zoekt. 46 Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en 
verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem. 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Op Toonhoogte 286 vers 1, 2, 4 en 5 

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan Uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot Uw lof en dienst bereid. 
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2 Neem mijn handen, maak ze sterk 
door uw liefde tot uw werk. 
Maak, dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 
4 Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets daarvan behoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in Uw hand. 
 
5 Neem mijn wil en maak hem vrij,  
dat hij U geheiligd zij.  
Maak mijn hart tot Uwe troon, 
dat, o Heer, Uw Geest er woon’. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Op Toonhoogte 203 

Meer dan rijkdom, 
meer dan macht, 
meer dan schoonheid 
van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid 
die deze wereld kent 
is het waard 
te weten wie U bent. 
 
Meer dan zilver, 
meer dan goud, 
meer dan schatten 
door iemand ooit aanschouwd, 
meer dan dat, 
zo eindeloos veel meer 
was de prijs 
die U betaalde Heer. 
 
In een graf 
verborgen door een steen, 
toen U zich gaf 
verworpen en alleen; 
als een roos 
geplukt en weggegooid 
nam U de straf 
en dacht aan mij, 
meer dan ooit. 
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Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 72 vers 9 en 11 

De stedelingen zullen bloeien, 
gelijk het malse kruid. 
Zijn naam en roem zal eeuwig groeien; 
ook zal, eeuw in, eeuw uit, 
het nageslacht Zijn grootheid zingen, 
zolang het zonlicht schijn', 
hun zal een schat van zegeningen, 
in Hem, ten erfdeel zijn. 
 
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
men loov' Hem vroeg en spa; 
de wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
met amen, amen na. 

 
Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: verborgen rijkdom (Sela) 
Het lag begraven in de diepte, 
verborgen rijkdom in de grond. 
Een schat van ongekende waarde, 
voor degene die Hem vond. 
 
Hij lag begraven in de diepte, 
als mensenzoon en Zoon van God. 
Hij wees de weg naar ware rijkdom, 
die in Hem gevonden wordt. 
 
Wat verborgen was, is bekend gemaakt, 
Gods geheimenis is ons leven waard. 
Wie naar Jezus zoekt en gevonden wordt, 
vindt vreugde in de schatten van de hemel, 
bij onze God. 
 
Het lijkt onzichtbaar en verborgen, 
maar ligt nu binnen ons bereik. 
Wie durft er alles op te geven 
voor het hemels Koninkrijk? 

 
 


