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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld - 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in De Parel, zondag 3 juli 2022 
Aanvang 09.30 uur 
 
Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
Voor de dienst 

Zang: My Lighthouse (Nederlandse versie: Opwekking) 
In my wrestling and in my doubts, 
in my failures You won't walk out. 
Your great love will lead me through; 
You are the peace in my troubled sea; 
You are the peace in my troubled sea. 
 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In Uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
In the silence, You won't let go. 
In the questions, Your truth will hold. 
Your great love will lead me through. 
You are the peace in my troubled sea; 
You are the peace in my troubled sea. 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand 
in mijn vragen houdt Uw Woord stand. 
In Uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
My lighthouse, my lighthouse. 
Shining in the darkness. I will follow You. 
My lighthouse, my lighthouse. 
I will trust the promise 
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore. 
 
God van licht, wees mijn Gids. 
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn Gids. 
Leid mij door het donker veilig naar de kust, 
waar U woont 
waar U woont 
waar U woont 
waar U woont. 
 
I won't fear what tomorrow brings. 
With each morning I'll rise and sing: 
my God's love will lead me through. 
You are the peace in my troubled sea; 
You are the peace in my troubled sea. 
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Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In Uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
My lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness, I will follow You 
My lighthouse, my lighthouse 
I will trust the promise 
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore 
 
God van licht, wees mijn Gids. 
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn Gids. 
Leid mij door het donker veilig naar de kust, 
waar U woont 
waar U woont 
waar U woont 
waar U woont. 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 303 vers 1 en 3 

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! 
 
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! 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
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Zingen Op Toonhoogte 332 
Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van Uw liefde Heer. 
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben 
brengen U voortdurend eer. 
 
Refrein  

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning, en Zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van Uw naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, want U heb ik lief 
niets is zo goed als een leven  
heel dicht bij U. 
 

Wetslezing 
 
Zingen Psalm 139 vers 1 en 14 

Niets is, o Oppermajesteit,  
bedekt voor Uw alwetendheid;  
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daân;  
Gij weet mijn zitten en mijn staan:  
wat ik beraad, of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten.  
 
Doorgrond m' en ken mijn hart, o HEER; 
is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m' en zie of mijn gemoed 
iets kwaads, iets onbehoorlijks voed’, 
en doe mij toch met vaste schreden 
de weg ter zaligheid betreden. 

 
Gebed  
 
Kindermoment 
  
Schriftlezing: 1 Samuel 7 : 13 – 8 : 8  
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Zingen Op Toonhoogte 505 
(2 maal) 

Here, maak mij 
Uw wegen bekend 
en toon mij de weg, 
die goed is voor mij. 
O, Here, maak mij 
Uw wegen bekend 
en toon mij de weg 
die goed is voor mij. 
Want U bent mijn God, 
de enige God. 
Ja, U bent mijn God, 
de enige God. 
Laat mij zien (laat mij zien) 
wat U wilt (wat U wilt) 
door Uw Woord (door Uw Woord) 
door Uw Geest (door Uw Geest). 

 
Dank U, Heer. 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Op Toonhoogte 206 vers 1, 2, 3 en 4  

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij Uw naam in ’t oor, 
Uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
2 Uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
 
4 al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 
maar sterk en vurig wordt de ziel 
wanneer zij U aanschouwt. 

 
Verkondiging: Het volk wil een koning 
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Zingen Op Toonhoogte 282 
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
Kom met uw kracht o Heer, 
en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel met ieder van ons. 
Maak ons een volk Heer, heilig en rein, 
dat U Heer, volkomen steeds 
toegewijd zal zijn. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 24 vers 4 en 5 

Verhoogt, o poorten, nu de boog; 
rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog; 
opdat de Koning in moog' rijden. 
Wie is die Vorst, zo groot in eer? 
't Is God, d' almachtig' Opperheer; 
't is God, geweldig in het strijden. 
 
Verhoogt, o poorten, nu de boog! 
Rijst, eeuw’ge deuren, rijst omhoog! 
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen. 
Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 
't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht; 
Hem eren wij met lofgezangen. 
 

Zegenbede 
 
 
Na de dienst  

Zang: De Heer is mijn Herder (Marcel en Lydia Zimmer) 
Refrein 

De Heer is mijn Herder, 
Hij is alles wat ik nodig heb. 
Hij brengt mij tot rust 
en Hij geeft nieuwe kracht. 
Hij leidt mij steeds verder 
op de juiste weg, die ik moet gaan. 
De Heer is mijn Herder. 

 
Al ga ik door een donker dal, 
ik hoef niet bang te zijn. 
Ik weet dat U mij bij zult staan, 
U bent heel dichtbij. 

Refrein 
 
Want wat mij ook wordt aangedaan, 
U helpt mij telkens weer. 
U geeft mij wat ik nodig heb 
en nog zo veel meer. 
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Uw goedheid en Uw liefde, Heer, 
volgen mij altijd, 
en ik mag heel dichtbij U zijn, 
tot in eeuwigheid. 

Refrein 
 
De zegen van God wens ik jou toe 

Refrein (2x): 
De zegen van God wens ik jou toe, 
weet dat Hij jou nooit verlaat. 
De zegen van God blijft bij jou, 
overal waar je gaat. 
 

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven. 
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.  
(refrein) 
 
Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven. ) 
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.  ) 2x  
(refrein) 

 
 


