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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld, wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, zondag 28 augustus 2022 
Aanvang 18.00 uur 
 

Voorganger:  
Ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal 
 
Voor de dienst 

Zang: Medley Turn your eyes / I will be there   
(Turn your eyes: vertaald; I will be there: Nederlandse bewerking) 

1 Turn your eyes upon Jesus, 
look full in His wonderful face 

Richt je ogen op Jezus; 
en zie op Zijn schitterend gezicht. 

 
and the things of earth will grow strangely dim 
in the light of His glory and grace. 

Wat de wereld je aanbiedt, verliest dan z’n glans. 
Het verbleekt bij dit hemelse licht. 

 
2 A rainbow that shines for the promise God gives 
of love always faithful as long as you live, 

Een boog in de wolken als teken van trouw 
Staat boven jouw leven, zegt: Ik ben bij jou! 
 

through joy and through sorrow, through laughter and tears, 
His rock and His refuge, through all the years. 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
Ben jij bij Hem veilig, hij die jou ziet. 

 
3 So, turn your eyes upon Jesus, 
look full in His wonderful face 

Richt dus je ogen op Jezus; 
en zie op Zijn schitterend gezicht. 
 

and the things of earth will grow strangely dim 
in the light of His glory and grace. 

Wat de wereld je aanbiedt, verliest dan z’n glans. 
Het verbleekt bij dit hemelse licht. 

 
4 The hope for the future is certain, I know 
You’ll stand by, our Jesus; He never lets go. 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als jij Hem ontmoet: 

 
When heaven awaits you, you kneel at His throne. 
Our Jesus will love you, He takes you home. 

Dan droogt Hij jouw tranen, Hij noemt zelfs jouw naam. 
Hij blijft bij jou, Jezus: Hij laat je niet gaan. 
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5 So, turn your eyes upon Jesus, 
look full in His wonderful face 

Richt dus je ogen op Jezus; 
en zie op Zijn schitterend gezicht. 

 
and the things of earth will grow strangely dim 
in the light of His glory and grace. 

Wat de wereld je aanbiedt, verliest dan z’n glans. 
Het verbleekt bij dit hemelse licht. 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 107 vers 1 (nb) 

Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houd dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie, door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis werd heengeleid, 
zal van Zijn liefde spreken. 

 
Stil gebed 
 
Votum  
 
Gods groet 
 
Zingen Psalm 98 vers 1 en 2 

Zingt, zingt een nieuw gezang de HEERE, 
die grote God, Die wondren deed. 
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 
Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed. 
Dat heil heeft God nu doen verkonden, 
nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 
zo vlekkeloos en ongeschonden, 
voor 't heidendom ten toon gespreid. 
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Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt. 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan de HEER' met blijde galmen, 
gij ganse wereld, juich van vreugd. 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 98 vers 3 en 4 

Doe bij uw harp de psalmen horen; 
Uw juichstem geev' den HEERE dank; 
Laat klinken, door uw tempelkoren, 
Trompetten en bazuingeklank. 
Dat 's HEEREN huis van vreugde druise 
Voor Isrels grote Opperheer; 
De zee met hare volheid bruise,  
De ganse wereld geev' Hem eer. 
 
Laat al de stromen vrolijk zingen, 
de handen klappen naar omhoog; 
't gebergte vol van vreugde springen 
en hupp’len voor des HEEREN oog. 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 
de wereld in gerechtigheid; 
al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten, 
wordt in rechtmatigheid geleid. 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing Handelingen 28 : 17 - 31 
17 En het gebeurde na drie dagen, dat Paulus hen die de voornaamsten van 
de Joden waren, bijeenriep. En toen zij bijeengekomen waren, zei hij tegen 
hen: Mannenbroeders, ik, die niets gedaan heb tegen het volk of de 
gewoonten van de vaderen, ik ben uit Jeruzalem als gevangene overgeleverd 
in de handen van de Romeinen. 
18 Die wilden mij, nadat zij mij ondervraagd hadden, loslaten, omdat er in mij 
geen reden te vinden was voor de doodstraf. 
19 Toen echter de Joden dat tegenspraken, was ik gedwongen mij op de 
keizer te beroepen, maar niet omdat ik iets zou hebben om mijn volk te 
beschuldigen. 
20 Om deze reden dan heb ik u bij mij geroepen: om u te zien en met u te 
spreken, want om de hoop van Israël heb ik deze boeien om. 
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21 Maar zij zeiden tegen hem: Wij hebben geen brieven met betrekking tot u 
uit Judea ontvangen en ook heeft niemand van de broeders die hier gekomen 
zijn, iets verkeerds over u gemeld of van u gezegd.  
22 Maar wij willen wel graag van u horen wat u denkt, want wat deze sekte 
betreft, is het ons bekend dat ze overal tegengesproken wordt. 
23 En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar 
de plaats waar hij verbleef. Hij legde het Koninkrijk van God aan hen uit en 
getuigde ervan, en hij probeerde hen, van 's morgens vroeg tot de avond toe,  
zowel uit de Wet van Mozes als uit de Profeten, te bewegen tot het geloof in 
Jezus. 
24 En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar 
anderen geloofden niet. 
25 En zij waren het niet met elkaar eens en zij gingen uiteen nadat Paulus dit 
ene woord gezegd had: Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja, de 
profeet, tegen onze vaderen gezegd: 
26 Ga naar dit volk toe en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet 
begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, 
27 want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht 
gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment 
met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en 
zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. 
28 Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen 
gezonden is, en die zullen luisteren. 
29 En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, heftig onder elkaar 
redetwistend. 
30 En Paulus bleef twee volle jaren in zijn eigen gehuurde woning, en ontving 
allen die naar hem toe kwamen. 
31 Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus 
Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Op Toonhoogte 238 (Opw 40) 

1 Zoek eerst het koninkrijk van God, 
en Zijn gerechtigheid. 
En dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. 
Refrein 

Halleluja, halleluja, 
halleluja, hallelu, halleluja. 

 
2 Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. 
Refrein 
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3 Bid en u zal gegeven zijn, 
zoek en gij zult Hem zien. 
Klop en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja. 
Refrein 

 
Verkondiging: Het laatste woord (over vers 30 en 31) 
 
Zingen Op Toonhoogte 214 vers 1 en 2 (LvdK 1973 nr 305) 

Waar God de Heer Zijn schreden zet  
daar wordt de mens, van dwang gered,  
weer in het licht geheven. 
Als ’s Heren Woord weerklinkt met macht  
wordt aan het volk dat Hem verwacht  
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn  
en schrijft in harten het geheim  
van ’s Vaders grote daden.  
Zo leven wij om Christus’ wil  
te allen tijd gerust en stil  
alleen van Zijn genade. 
 
O Heer, Uw onweerstaanbaar Woord  
drijft rusteloos de eeuwen voort,  
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen  
mochten wij door geloof alleen  
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd  
en uit het diensthuis uitgeleid  
naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht,  
opdat het door de wereldnacht  
de weg vindt naar Uw woning. 

 
Bijdrage Amy en Derrick 
 
Toezingen Op Toonhoogte 166 vers 1, 2 en 3 
(elk couplet 2x achtereen) 

1 Vrede zij u, vrede zij u, 
Gelijk Mij de Vader zond,  
zend Ik ook u.  
 
2 Blijf in Mijn vrede, blijf in Mij. 
Mijn woord moet in u zijn,  
dat maakt u vrij. 
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3 Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest. 
Hij zal u leiden,  
wees niet bevreesd. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 228 (LvdK 1973 nr 1) 

1 God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
2 God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
Zijn roep wordt nog gehoord. 
 
3 God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel Zijn rijk gehoord. 
 
4 God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 

 
Zegen 
 
 
Na de dienst 

Zang: Mijn Herder (Sela) 
De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij omringt mij met zijn liefde. 
 
De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in Zijn nabijheid. 
 
Hij roept mijn naam; ik hoor Zijn stem; Hij de mijne. 
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis. 
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
 
Hij gaat mij voor; ik volg Zijn spoor; Hij zal leiden. 
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan. 
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het Zijne te geven. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
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Al gaat mijn weg door een donker dal; 
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats 
waar ik eeuwig thuis zal zijn. 

 
 


