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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, zondag 3 juli 2022, aanvang 18.00 uur 
 
 
 

Voorganger: Ds. P. van de Voorde 
 
 
 
Voor de dienst 

Zang: Verwachten 
Ik zie uit naar de Heer. 
Ik zie uit naar de Heer. 
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar Zijn Woord. (2x) 
 
Wij verwachten vol verlangen de Heer. 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd, 
Op Zijn heilige naam vertrouwen wij. 
 
Ik zie uit naar de Heer. 
Ik zie uit naar de Heer. 
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord. (2x) 
 
Wij verwachten vol verlangen de Heer. 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd. 
Op Zijn heilige naam vertrouwen wij. 
 
Mijn ziel verlangt naar de Heer. 
Mijn ziel verlangt naar de Heer, 
Meer dan wachters uitzien naar de morgen. (2x) 
 
Wij verwachten vol verlangen de Heer. 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd, 
Op Zijn heilige naam vertrouwen wij. 
Op Zijn heilige naam vertrouwen wij. 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
 
 

Liturgie 
 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Op Toonhoogte 233 vers 1 en 3 
Spreek, o Heer, door Uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai Uw woord, plant het diep in ons 
en verander ons naar Uw evenbeeld, 
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer en voltooi in ons 
wat Uw hand begon tot Uw heerlijkheid. 
 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof, 
spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van Uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 65 vers 1 en 2 (NB) 

De stilte zingt U toe, o Here, 
in Uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 
Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in Uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in Uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 

 
Geloofsbelijdenis  
 
 
 
 



3 
 
 

Zingen Weerklank 426 vers 5 
Levensvorst, U loven de geslachten,  
en tot Uw verborgen tijd  
blijft de bruid Uw wederkomst verwachten,  
’t einde van haar bange strijd.  
Houd haar waakzaam, doe haar, ’t hoofd geheven,  
uit die hoge heilsverwachting leven,  
tot zij op de jongste dag  
met U triumferen mag. 
 

Gebed  
 
Schriftlezing Markus 13 : 24 - 37 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 42 vers 5 en 7 

Maar de HEER' zal uitkomst geven, 

Hij, Die 's daags Zijn gunst gebiedt. 

'k Zal in dit vertrouwen leven, 

en dat melden in mijn lied; 

'k zal Zijn lof zelfs in de nacht 

zingen, daar ik Hem verwacht; 

en mijn hart, wat mij moog' treffen, 

tot de God mijns levens heffen. 

O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
menigwerf heeft Hij uw druk 
doen verand’ren in geluk; 
hoop op Hem, sla 't oog naar boven. 
Ik zal God, mijn God, nog loven. 

 
Verkondiging: Wees waakzaam! N.a.v. vers 37, 26 
 
Zingen Psalm 43 vers 4 en 5 

Dan ga ik op tot Gods altaren, 
tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
dan zal ik, juichend, stem en snaren 
ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt 
mij eindeloos verheugt. 
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Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? 
Wat zijt g' onrustig in uw lot? 
Berust in 's HEEREN welbehagen, 
Hij doet welhaast uw heilzon dagen; 
uw hoop herleev', naar Zijn gebod; 
mijn Redder is mijn God. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Maranatha (Sela) 

Wanneer komt de dag? Wanneer, o God, 
zal de nacht voorgoed ten einde zijn? 
Komt de tijd dat alles anders wordt, 
er geen tranen en geen rouw meer zijn? 
 
Iedereen zal zien hoe Jezus komt 
op de wolken met bazuingeschal. 
Vol van luister, stralend als de zon; 
Heer, hoe lang nog voor U komen zal? 
 
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! 
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed. 
Dan kniel ik neer, 
voor U mijn Heer. 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
 
Heer, wij zien met groot verlangen uit 
naar het eeuwig koninkrijk van God. 
Waar Uw kerk zal stralen als Uw bruid; 
met haar bruidegom verenigd wordt. 
 
Hef je handen op en kijk omhoog. 
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag, 
met een brandend hart vervuld van hoop. 
Jezus komt. Er is een nieuwe dag! 
 
Niets is beter dan bij U te zijn. 
Wat een vreugde om te leven zonder pijn. 
Dan kniel ik neer, 
voor U mijn Heer. 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 

 
Zegen 
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Na de dienst 
Zang: Op die dag 

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus, 
eenmaal heelt U iedere wond. 
Heel de oude wereld verdwijnt, 
de pijn voorbij. 
 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus, 
eenmaal zal het duidelijk zijn. 
Alle zorg en wanhoop verdwijnt, 
de angst voorbij. 
 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn! 
Dan zijn wij bij Jezus, 
en klinkt het overwinningslied. 
 
Eenmaal oog in oog met U Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw 
op die dag. 
 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 
Eenmaal is het vechten voorbij. 
Dan zien we uw macht en uw pracht, 
op die dag. 
 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn! 
Dan zijn wij bij Jezus, 
en klinkt het overwinningslied. (2x) 
 
Eenmaal oog in oog met U Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw. 
Ja, U maakt ons anders en nieuw, 
U maakt ons anders en nieuw, 
op die dag. 
 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn! 
Dan zijn wij bij Jezus, 
en klinkt het overwinningslied. 

 


