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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 24 juli 2022, aanvang 09.30 uur 
 

Voorganger: Ds. H. Klink, Hoornaar 
 
Voor de dienst: 

Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  

 
Voorzang Psalm 147 vers 1  

Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen; 
hoe goed is 't, onze God te prijzen! 
't Betaamt ons, psalmen aan te heffen, 
die lieflijk zijn, en harten treffen. 
De HEER wil ons in gunst aanschouwen; 
Hij wil Jeruzalem herbouwen; 
vergâren en in vreê doen leven 
hen, die uit Isrel zijn verdreven. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 121 vers 1 en 4 

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
vanwaar ik dag en nacht 
des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van de HEER' alleen, 
Die hemel, zee en aarde, 
eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 
De HEER zal u steeds gadeslaan, 
opdat Hij in gevaar 
uw ziel voor ramp bewaar'; 
de HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
en waar g' u heen moogt spoeden, 
zal eeuwig u behoeden. 

 
Lezing van de Wet 
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Zingen Op Toonhoogte 272 vers 2 en 3 

God is tegenwoordig, 
die in ’t licht daarboven 
eeuwiglijk de serafs loven. 
‘Heilig, heilig, heilig!’ 
juub’len Hem ter ere 
dag en nacht de eng’lensferen. 
Heer, ons lied, 
smaad het niet! 
Laat ook ons, geringen, 
U een loflied zingen! 
 
Kom Gij in mij wonen, 
zij mijn hart en leven 
U ten heiligdom gegeven! 
Laat mij altijd beter 
Uwe beelt’nis dragen, 
naar Uw eer, Uw liefde vragen! 
Waar ik ga, 
zit of sta, 
laat mij U aanschouwen 
met een stil vertrouwen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing (HSV) 
Lukas 15 : 11 – 24 
11 En Hij zei: Een zeker mens had twee zonen. 
12 En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de 
goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. 
13 En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelde en reisde 
weg naar een ver land en verkwistte daar zijn vermogen in een losbandig 
leven. 
14 En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in 
dat land en begon hij gebrek te lijden. 
15 En hij ging heen en voegde zich bij één van de burgers van dat land, en die 
stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. 
16 En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens 
aten, maar niemand gaf hem die. 
17 En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: Hoeveel dagloners van mijn 
vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. 
18 Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik 
heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. 19 En ik ben het niet meer 
waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als één van uw dagloners. 
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20 En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem 
verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming 
bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. 
21 En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en 
tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. 
22 Maar de vader zei tegen zijn dienaren: Haal het beste gewaad tevoorschijn 
en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn 
voeten. 
23 En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. 
24 Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was 
verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. 
 
1 Koningen 17 : 1 - 9 
1 En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar de 
HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren 
geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord! 
2 Daarna kwam het woord van de HEERE tot hem: 
3 Ga weg vanhier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krith, die 
aan de overzijde van de Jordaan stroomt. 4 En het zal gebeuren dat u uit de 
beek zult drinken. Verder heb Ik de raven geboden om u daar te onderhouden. 
5 Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de HEERE. Hij 
ging wonen bij de beek Krith, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. 
6 En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en 
vlees, en hij dronk uit de beek. 
7 En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er 
was geen regen in het land gevallen. 8 Toen kwam het woord van de HEERE 
tot hem: 9 Sta op, ga naar Zarfath, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. 
Zie, Ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Op Toonhoogte 229 

1  Here Jezus, om Uw woord 

zijn wij hier bijeengekomen. 

Laat in 't hart dat naar U hoort 

Uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij U geven 

hart en ziel en heel ons leven. 

 

2  Ons gevoel en ons verstand 

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 

als Uw Geest de nacht niet bant, 

ons niet stelt in 't licht der waarheid. 

't Goede denken, doen en dichten 

moet Gij zelf in ons verrichten. 
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3  O Gij glans der heerlijkheid, 

licht uit licht, uit God geboren, 

maak ons voor Uw heil bereid, 

open hart en mond en oren, 

dat ons bidden en ons zingen 

tot de hemel door mag dringen. 

 
Verkondiging; tekst 1 Koningen 17 : 1 
 
Zingen Psalm 139 vers 1, 7 en 14 

1 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. 
 
7 Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, 
zelfs voor mijn eerste levensstond. 
Ik ben verbazend voortgebracht. 
Op 't nagaan van Uw wond’re macht, 
sla ik verrukt het oog naar boven: 
'k zal U, mijn Schepper, altoos loven. 
 
14 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. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 99 vers 8  

Geeft dan eeuwig' eer 
onze God en HEER; 
klimt op Sion, toont 
eerbied, waar Hij woont, 
waar Zijn heiligheid 
hare glans verspreidt: 
heilig toch en t' eren 
is de HEER der heren. 

 
Zegen 
 
Na de dienst: Orgelspel 


