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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 21 augustus 2022, aanvang 09.30 uur 
 
 

Voorganger:  
Ds. G.A. Termaat, Leerdam 
 
 
Voor de dienst: 
 Zang: I am not alone – Kari Jobe 

When I walk through deep waters 
I know that You will be with me. 
When I'm standing in the fire 
I will not be overcome. 
Through the valley of the shadow 
I will not fear. 
 

Als ik door diepe wateren loop 
weet ik dat U bij me bent. 
Als ik in het vuur sta 
zal er niets met mij gebeuren. 
In het dal van de schaduw 
zal ik niet bang zijn. 

 
I am not alone; 
I am not alone. 
You will go before me, 
You will never leave me. 
 

Ik ben niet alleen; 
ik ben niet alleen. 
U gaat voorop, 
U zal mij nooit verlaten. 

 
I am not alone; 
I am not alone. 
You will go before me, 
You will never leave me. 
 

Ik ben niet alleen; 
ik ben niet alleen. 
U gaat voorop, 
U zal mij nooit verlaten. 

 
In the midst of deep sorrow 
I see Your light is breaking through. 
The dark of night will not overtake me; 
I am pressing into You. 
 

Middenin de diepste ellende 
zie ik Uw licht doorbreken. 
Het duister van de nacht zal mij niet overmeesteren; 
Ik word naar U toe gedrongen. 
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Lord, You fight my every battle, 
oh, and I will not fear. 
 

Heer, U vecht elke strijd voor mij 
en ik zal niet bang zijn. 

 
I am not alone; 
I am not alone. 
You will go before me, 
You will never leave me. 
 

Ik ben niet alleen; 
ik ben niet alleen. 
U gaat voorop, 
U zal mij nooit verlaten. 

 
I am not alone; 
I am not alone. 
You will go before me, 
You will never leave me. 
 

Ik ben niet alleen; 
ik ben niet alleen. 
U gaat voorop, 
U zal mij nooit verlaten. 

 
You amaze me, 
redeem me. 
You call me as Your own. 
You amaze me, 
redeem me. 
You call me as Your own. 
 

U verwondert mij, 
verlost mij 
U noemt mij de Uwe. 
U verwondert mij, 
verlost mij 
U noemt mij de Uwe. 

 
You're my strength, 
You're my defender, 
You're my refuge in the storm. 
Through these trials 
You've always been faithful. 
You bring healing to my soul. 
 

U bent mijn kracht, 
U bent mijn verdediger, 
U bent mijn toevluchtsoord in de storm. 
Door al deze beproevingen heen 
bent U altijd trouw geweest. 
U brengt genezing voor mijn ziel. 

 
I am not alone; 
I am not alone. 
You will go before me, 
You will never leave me. (2x) 
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Ik ben niet alleen; 
ik ben niet alleen. 
U gaat voorop, 
U zal mij nooit verlaten. 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 
 

Liturgie 
 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 231 

1 Hier in Uw heiligdom, dicht bij de troon, 
vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag, 
als Uw Geest ons trekt tot U. 
 
2 Rein door Uw zuiver bloed, met zekerheid 
dat wij geborgen in Uw liefde zijn, 
staan wij vrijmoedig hier 
en antwoordt ons hart 
op de roepstem van Uw Geest. 
 
3 Heer, ik wil horen Uw zachte stem. 
Laat and're stemmen in mij zwijgen. 
Open mijn ogen, Heer, opdat ik het licht 
van Uw aangezicht zal zien. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
 
Zingen Psalm 84 vers 2 en 4 

Zelfs vindt de mus een huis, o HEER', 
de zwaluw legt haar jongskens neer 
in 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
geduchte HEER' der legerscharen, 
welzalig hij, die bij U woont, 
gestaag U prijst en eerbied toont. 
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Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort; 
elk hunner zal in ’t zalig oord 
van Sion haast voor God verschijnen. 
Let, HEER der legerscharen, let 
op mijn ootmoedig smeekgebed; 
ai, laat mij niet van druk verkwijnen; 
leen mij een toegenegen oor, 
o Jakobs God geef mij gehoor. 

 
Gods gebod 
 
Zingen Psalm 81 vers 1 en 4 

Zingt nu blij te moê 
't machtig Opperwezen 
ene lofzang toe; 
Om ons heilgenot 
worde Jacobs God 
met gejuich geprezen. 
 
Want dit is 't bevel 
van de HEER der heren 
aan Zijn Israël; 
dit is 't hoog gebod, 
't recht van Jacobs God, 
dat wij billijk eren. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing Genesis 28 : 10 – 22 (HSV) 
10 Jakob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran. 
11 Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. 
Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van, 
en legde zich op die plaats te slapen. 
12 Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan 
de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen daarlangs 
omhoog en omlaag. 
13 En zie, de HEERE stond boven aan die ladder en zei: Ik ben de HEERE, de 
God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen,  
zal Ik u en uw nageslacht geven. 
14 Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden 
naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht 
zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. 
15 En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en 
Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb 
wat Ik tot u gesproken heb! 
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16 Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: De HEERE is werkelijk op deze 
plaats, en ik heb het niet geweten. 
17 Daarom was hij bevreesd en zei hij: Hoe ontzagwekkend is deze plaats! Dit 
is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. 
18 Daarna stond Jakob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn 
hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot 
er olie op. 
19 Hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Luz 
was. 
20 Jakob legde een gelofte af en zei: Als God met mij zal zijn en mij zal 
beschermen op deze weg, waar ik op ga, en mij brood zal geven om te eten en 
kleren om aan te trekken, 
21 en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de HEERE 
mij tot een God zijn. 
22 Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God 
zijn. En van alles wat U mij geven zult, zal ik U zeker het tiende deel geven. 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied Op Toonhoogte 501 

Heer, U kent mij als geen ander. 
U weet of ik zit of sta 
en U kent ook mijn gedachten 
voordat ik iets zeggen ga. 
Dat U mij zo heel goed kent Heer, 
daar snap ik dus echt niks van. 
't Is een wonder boven wonder 
dat ik niet begrijpen kan. 

 
Refrein (2x): 
Want U bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen, 
U legt Uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen. 

 
Ook al zou ik naar het westen 
of het verre oosten gaan, 
overal zult U mij leiden, 
U zult altijd naast me staan. 
En U maakte heel mijn lichaam, 
telde ook nog al mijn haar, 
nee, dit kan ik ook niet vatten, 
het is mij te wonderbaar. 

Refrein (2x) 
  

En laat mij nooit alleen (2x). 
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Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 91 vers 1 en 5 (Weerklank) 

Hij die op Gods bescherming wacht, 
vindt bij de hoogste Koning 
een schuilplaats waar hij overnacht, 
beschaduwd door Gods woning. 
Ik noem de HEER, op wie ik bouw, 
mijn toevlucht en mijn sterkte, 
mijn God, op wie ik vast vertrouw, 
Hij die mijn heil bewerkte. 
 
God hebt u tot uw burcht gesteld, 
de allerhoogste Koning. 
Geen onheil treft u, geen geweld 
dringt binnen in uw woning. 
Want God beveelt zijn englenwacht 
te waken op uw wegen. 
Zij vergezelt u dag en nacht 
en houdt het onheil tegen. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Psalm 146 vers 3 en 4 

Zalig hij, die in dit leven 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
hij, die door de nood gedreven, 
zich tot Hem om troost begeeft; 
die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
vestigt op de HEER, zijn God. 
 
't Is de HEER, wiens alvermogen 
't groot heelal heeft voortgebracht; 
Die genadig uit den hoge 
ziet, wie op Zijn bijstand wacht, 
en aan elk, die Hem verbeidt, 
trouwe houdt in eeuwigheid. 

 
Afscheid van onze gemeenteleden 

• Joren IJzerman 

• Corine Zonnenberg-de Beer 
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Toezingen: Gods zegen voor jou (Sela) 
Gods liefde draagt jou. 
Zijn hand beschermt jou 
waar je ook bent of zal gaan. 
Ontvang Gods zegen 
over je leven: 
Vrede voor jou in Zijn naam! 
 
Refrein 

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
Zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
vervult, beschermt en zegent jou. 

 
Ga met Gods vrede. 
Deel in Zijn zegen. 
Leef uit Zijn volheid en kracht. 
Durf te geloven. 
Blijf op hem hopen: 
leef je geloof elke dag! 
 
Refrein (2x) 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Johan de Heer 456 

1 Nader, mijn God, bij U, zij steeds mijn beê; 
zij ‘t levenspad soms ruw, gaat Gij maar meê. 
Dan kent mijn ziele rust; mij van Uw trouw bewust, 
wacht ik aan blijder kust Uw sabbatsvree. 
 
2 Al zie ik ’t licht verdoofd haast voor mijn schreên, 
en wacht tot rust mijn hoofd straks slechts een steen; 
als dan maar in mijn droom Uw licht mij tegenstroom’, 
wat dan mij overkoom’, ’k ben niet alleen. 
 
3 Wanneer voor mijn gezicht de ladder rijst, 
die naar U, Bron van licht, mijn ziele wijst, 
’k zie dan in ’t bangst gevaar Uw heil’ge eng’lenschaar, 
die U, Alzegenaar, al dienend prijst. 
 
4 En wenkt Uw eng’lenstoet eens opwaarts mij, 
in ’s hemels zonnegloed, verjongd en vrij; 
’k juich dan op hoger toon bij ’t naad’ren van Uw troon, 
„’k Ben eeuwig nu Uw Kind, en U nabij!” 
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Zegen 
 
 

Na de dienst:  
Zang: Grace 

1 
My heart is so proud, 
my mind is so unfocused. 
I see the things You do through me 
as great things I have done. 
 

Mijn hart is zo trots,  
mijn geest is zo ongericht.  
Ik zie de dingen die U door me heen doet 
als grote dingen die ik heb gedaan.  

 
2 
And now You gently break me; 
then lovingly You take me 
and hold me as my father 
and mold me as my maker. 
 

En nu verbreekt U me zachtjes,  
liefdevol neemt U me in Uw armen  
en houdt me vast als mijn Vader  
en vormt mij, als mijn Maker.  

 
3 
I ask you, "How many times will you pick me up 
when I keep on letting you down? 
And each time I will fall short of Your glory. 
how far will forgiveness abound?” 
And You answer, "My child, I love you 
and as long as you're seeking My face 
you'll walk in the power of My daily sufficient grace". 
 

Ik vraag U: "Hoe vaak zal U me weer oprichten, 
als ik U maar blijf teleurstellen? 
En elke keer als ik niet beantwoord aan Uw glorie,  
hoe ver gaat Uw overvloedige vergeving?” 
En U antwoord: "Mijn kind, ik hou van je.  
en zo lang je Mijn aangezicht zoekt,  
loop je in de kracht van mijn genade die dagelijks voldoende is."  

 
4 
At times, I may grow weak 
and feel a bit discouraged, 
knowing that someone 
somewhere could do a better job. 
 

Soms word ik zwak 
en voel me een beetje ontmoedigd 
omdat ik weet dat iemand, 
ergens, het beter kan doen dan ik.  

 
5 
For who am I to serve You? 
I know I don't deserve You 
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and that's the part that burns in my heart 
and keeps me hanging on. 
 

Want wie ben ik om U te dienen?  
Ik weet dat ik Uw genade niet verdien, 
En dat is als vuur in mijn hart 
dat ervoor zorgt dat ik met U doorga. 
 

Repeat/herhaal 3 
 
5 
You are so patient with me, Lord. 
 

U hebt zo veel geduld met mij, Heer. 
 
6 
As I walk with You, I'm learning 
what Your grace really means. 
The price that I could never pay 
was paid at Calvary. 
 

Terwijl ik met U wandel, leer ik  
wat Uw genade werkelijk betekent.  
De prijs die ik nooit zou kunnen betalen, 
werd betaald op Golgotha.  

 
7 
So, instead of trying to repay You 
I'm learning to simply obey You 
by giving up my life to You 
for all that You've given to me. 
 
Dus, in plaats van te proberen om U terug te betalen,  
ben ik aan het leren om U gewoon te gehoorzamen. 
door mijn leven aan U te geven 
voor alles wat U mij hebt gegeven.   
 

Repeat/herhaal 3 
 


