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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, zondag 31 juli 2022, aanvang 18.00 uur 
 
 
 

Voorganger: Prop. H.C. Leenman 
 
 
Voor de dienst 

Zang: Opwekking 723 
Kom, volk van de verrezen Heer, 
zing je lied op blijde toon. 
Kom, stem je hart en breng nu eer 
aan de Morgenster, Gods Zoon. 
 
Uit de schaduw tot Zijn licht geleid, 
richten wij ons hart op Hem, 
die liefdevol Zijn armen spreidt, 
die ons als de Zijnen kent. 
 
Refrein 

Wees blij, wees blij! 
O kom, verheerlijk Hem! 
Eén hart, één stem; 
o Christus′ kerk, wees blij! 

 
Kom, wie al 's morgens zingen kan 
en wie worstelt in de nacht. 
Wie spreekt van overwinningen 
en wie nog op uitkomst wacht, 
 
Want Zijn liefde houdt voor eeuwig stand, 
Zijn genade kent geen eind. 
Zij volgen ons, ons leven lang, 
geven hoop en zekerheid. 
 
Refrein 
 
Kom, jong en oud uit ieder land, 
mannen, vrouwen, in geloof. 
Ontvang nu uit Zijn milde hand 
de genade ons beloofd. 
 
Over heel de wereld zingt Zijn volk, 
tot het einde van de tijd. 
Als Hij verschijnt, zal onze God 
alles in allen zijn. 
 
Refrein 2x 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 
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Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 363 

1 U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
2 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 

Refrein:  
Breng ons samen, één in Uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 
3 U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 

Refrein (2x):  
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
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Zingen Psalm 93 vers 1, 3 en 4 
1 De HEER' regeert; de hoogste Majesteit, 
bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, 
bevestigt d' aard' en houdt door Zijne hand 
dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 
 
3 Maar, HEER', Gij zijt veel sterker dan 't geweld 
der waat'ren, die Uw almacht palen stelt 
de grote zee zwijgt op Uw wenk en wil, 
hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil. 
 
4 Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 
al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER', 
eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 

 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Op Toonhoogte 286 vers 1, 3, 5 en 6 

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan Uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot Uw lof en dienst bereid. 
 
3 Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde bied’. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij Uw getuigen zijn. 
 
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’. 
 
6 Neem ook mijne liefde, Heer; 
‘k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mij zelf, en t’allen tijd 
ben ik aan U toegewijd.  
 

Gebed  
 
Schriftlezing Numeri 27 : 12 - 23 
12 Daarna sprak de HEERE tot Mozes: Klim deze berg Abarim op, en bezie het 
land dat Ik de Israëlieten gegeven heb. 
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13 Wanneer u het gezien hebt, zult ook u met uw voorgeslacht verenigd worden, 
net als uw broer Aäron daarmee verenigd is. 
14 Dat is omdat u Mijn bevel ongehoorzaam bent geweest in de woestijn Zin, 
tijdens de twist van de gemeenschap, door Mij voor hun ogen niet te heiligen bij 
het water. Dat is het water van Meriba, ter hoogte van Kades, in de woestijn Zin. 
15 Toen sprak Mozes tot de HEERE: 
16 Laat de HEERE, de God Die aan alle vlees de adem geeft, over deze 
gemeenschap een man aanstellen 
17 die voor hen uitgaat en die voor hen ingaat, en die hen doet uitgaan en die 
hen weer doet ingaan, opdat de gemeenschap van de HEERE niet zal zijn als 
schapen die geen herder hebben. 
18 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Neem Jozua bij u, de zoon van Nun, een 
man in wie de Geest is, en leg uw hand op hem. 
19 Plaats hem voor de priester Eleazar en voor heel de gemeenschap, en draag 
voor hun ogen het bevel aan hem over. 
20 Leg een deel van uw waardigheid op hem. Dan zal heel de gemeenschap 
van de Israëlieten naar hem luisteren. 
21 En hij moet voor Eleazar, de priester, gaan staan, en die zal voor hem vragen 
naar het oordeel van de urim, voor het aangezicht van de HEERE. Op zijn bevel 
zullen zij uitgaan en op zijn bevel zullen zij ingaan, hij, en al de Israëlieten met 
hem, heel de gemeenschap. 
22 Mozes deed zoals de HEERE hem geboden had: hij liet Jozua halen en 
plaatste hem voor Eleazar, de priester, en voor heel de gemeenschap. 
23 Hij legde hem zijn handen op en droeg hem het bevel over, zoals de HEERE 
door de dienst van Mozes gesproken had. 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 121 vers 1, 3 en 4 

1 '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. 
 
3 Zijn wacht, waarop men hopen mag, 
zal, daar zij u bedekt, 
en u ter schaduw strekt, 
de maan bij nacht, de zon bij dag, 
in koud' en gloed vermind'ren, 
opdat zij u niet hind'ren. 
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4 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. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Op Toonhoogte 265 

1 Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe.  
 
2 Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts voor U alleen.  
Dat mijn wil voor eeuwig zij  
d’Uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.  
Laat mij nimmer gaan.  
Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts voor U alleen.  
 
3 Abba, Father, let me be  
Yours and Yours alone.  
May my will forever be  
evermore Your own.  
Never let my heart grow cold.  
Never let me go. 
Abba, Father, let me be  
Yours and Yours alone.  

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 25 vers 2, 4 en 6 

2 HEER, ai, maak mij Uwe wegen 
door Uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen, 
en waarheen G' Uw treden wendt, 
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leid mij in Uw waarheid, leer 
ijv'rig mij Uw wet betrachten; 
want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k blijf U al de dag verwachten. 
 
4 's Heeren goedheid kent geen palen. 
God is recht, dus zal Hij door 
onderwijzing hen, die dwalen, 
brengen in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
in het effen recht des Heeren. 
Wie Hem need’rig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 
 
6 Wie heeft lust de Heer' te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn leidsman wezen, 
Leren, hoe hij wand’len moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
zal hij ongestoord verwerven, 
en zijn Godgeheiligd zaad 
zal 't gezegend aardrijk erven. 

 
Zegen 
 
 
Na de dienst 

Zang: Opwekking 698 
Ook al gaat mijn weg door een diep dal van duisternis heen,  
Uw liefde drijft de angst uit in mij. 
 
Ook al loop ik vast, overvallen door een hevige storm, 
ik keer niet om, want U bent nabij. 
 
En ik vrees geen gevaren meer, met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij? 
Hij is toch bij mij? 
Refrein 

Nooit meer, nooit meer alleen, 
loop ik door de stormen heen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen; 
Heer, U laat mij nooit meer alleen. 

 
En ik zie al de glans, in de verte, van het stralende licht, 
dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht. 
 
Maar tot aan die dag dat de schepping 
wordt bevrijd van de pijn, 
is U te kennen al wat ik wil. 
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En ik vrees geen gevaren meer, met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij? 
 
Refrein 
 
Ja, ik zie al de glans, in de verte, van het stralende licht. 
Maar tot aan die dag dat de schepping wordt bevrijd van de pijn,  
blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen. 
 
Ja, ik zie al de glans, in de verte, van het stralende licht. 
Maar tot aan die dag dat de schepping wordt bevrijd van de pijn, 
blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen. 
 
Nooit meer, nooit meer alleen,   ) 
loop ik door de stormen heen.    ) 
Nooit meer, nooit meer alleen,   )3x 
op de berg of in de dalen.          ) 

 


