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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 7 augustus 2022, aanvang 09.30 uur 
 

Voorganger:  
Prop. H.C. Leenman, Hardinxveld-Giessendam 
 
Voor de dienst: 

Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  

 
Voorzang Psalm 19 vers 1 en 5 

Het ruime hemelrond 
vertelt, met blijde mond, 
Gods eer en heerlijkheid; 
de held’re lucht en 't zwerk 
verkondigen Zijn werk, 
En prijzen Zijn beleid. 
Dus kan ons dag bij dag, 
tot roem van Gods gezag, 
Zijn wonderen verhalen; 
dus weet ons nacht bij nacht 
Zijn onbegrensde macht 
en wijsheid af te malen. 
 
Des HEEREN vrees is rein; 
zij opent een fontein 
van heil, dat nooit vergaat, 
Zijn dierbre leer verspreidt 
een straal van billijkheid, 
daar z' all' onwaarheid haat. 
Z' is 't mensdom meerder waard, 
dan 't fijnste goud op aard'. 
Niets kan haar glans verdoven. 
Zij streeft in heilzaam zoet, 
tot streling van 't gemoed, 
de honing ver te boven. 
 

Stil gebed 
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Votum en groet 
 
Zingen Psalm 111 vers 1 en 6 

Looft, Hallelujah, looft de HEER! 
Mijn ganse hart verheft Zijn eer; 
ik zal Zijn Naam en grootheid prijzen; 
'k zal, met d' oprechten onderling 
vereend, in hun vergadering 
en raad, Hem plechtig eer bewijzen. 
 
Zijn Naam is heilig en geducht; 
de vijand beeft op Zijn gerucht; 
maar 's HEEREN vrees zal altoos wezen 
't begin der wijsheid; wie Gods hand 
die doet betrachten, heeft verstand; 
Zijn Naam blijft eeuwiglijk geprezen. 

 
Gods gebod 
 
Zingen Psalm 20 vers 1 en 4 (NB) 

Moge de Heer u antwoord geven 
als u het kwaad benauwt. 
U wacht een onaantastbaar leven, 
zo gij Zijn Naam vertrouwt. 
God heeft Zijn vaandel hoog verheven 
om ons Zijn heil te tonen; 
daarin heeft Hij Zijn wil geschreven: 
Mijn volk zal veilig wonen. 
 
Nu weet ik, God doet triomferen 
Zijn uitverkoren knecht, 
ik weet, dat Hij – de Heer der heren – 
ons handhaaft in Zijn recht. 
Hij antwoordt uit Zijn hoge sferen 
met hulp en heil daadkrachtig, 
om dood en onheil af te weren 
is Hij Zijn volk indachtig. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing Psalm 20 (NBV21) 
1 Voor de koorleider. Een psalm van David. 
2  Moge de HEER u antwoorden in dagen van nood 
en de naam van Jakobs God u beschermen, 
3 moge Hij hulp zenden uit zijn heiligdom, 
uit Sion u bijstaan. 
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4 Moge Hij al uw gaven gedenken, 
uw brandoffers welwillend aanvaarden. sela 
5 Moge Hij geven wat uw hart verlangt, 
en al uw plannen doen slagen. 
6 Laat ons juichen om uw overwinning, 
het vaandel heffen, in de naam van onze God. 
Moge de HEER al uw wensen vervullen. 
7  Nu weet ik zeker: 
de HEER schenkt de overwinning aan zijn gezalfde, 
Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel 
met de overwinning door zijn machtige hand. 
8  Anderen vertrouwen op paarden en wagens, 
wij op de naam van de HEER, onze God. 
9 Anderen buigen en vallen ter aarde, 
wij richten ons op en houden stand. 
10 HEER, schenk de koning de overwinning, 
antwoord ons wanneer wij U aanroepen. 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied Op Toonhoogte 475 

Refrein 
Als je bidt zal Hij je geven. 
Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen. 
Als je ‘t zoekt dan zul je ‘t vinden, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
1 Als je de Vader vraagt om ‘n brood,  
geeft Hij je zeker nooit een steen. 
Al je gebeden, klein of groot,  
heus, Hij vergeet er niet één. 
Refrein 
 
2 Als je Mijn Vader iets wilt vragen,  
vraag in Mijn Naam; Ik zal het doen. 
Ik ben met je alle dagen,  
Ik ben dezelfde als toen. 
Refrein 

 
Inzameling van de gaven  
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Zingen Psalm 31 vers 1, 15 en 17 
1 Op U betrouw ik, HEER der heren, 
op U, gelijk 't betaamt; 
ai, laat mij nooit, beschaamd, 
van Uwe troon teruggekeren; 
help mij, op mijn gebeden, 
door Uw gerechtigheden. 
 
15 Hoe groot is 't goed, dat Gij zult geven 
hem, wiens oprechte geest 
op U betrouwt, U vreest! 
Hoe groot is 't heil, dat G' in dit leven, 
ver boven beed' en wensen, 
reeds wrocht voor 't oog der mensen! 
 
17 Geloofd zij God, Die Zijn genade, 
aan mij heeft groot gemaakt, 
Die voor mijn welstand waakt!  
Zijn oog slaat mij in liefde gade, 
Hij wil mij heil bereiden, 
mij in een vesting leiden. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Op Toonhoogte 264 vers 1, 3 en 5 

1 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 
wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 
 
3 Geef mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
Wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht. 
 
5 Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van Uw zon, 
stralend van vreugde, getooid als een bruid   
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
 
 
 
 

} 2 x 
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Zingen Op Toonhoogte 374 
1 Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
2 Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
3 Ik zal Christus' licht ontsteken, 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken, 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
4 Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen, 
tot de reis ten einde is. 
 
5 Dan zal het volmaakte komen, 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 

 
Zegen 

 
 

Na de dienst: Orgelspel 


