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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 18 september 2022, aanvang 09.30 uur 
 
 

Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
Themadienst openingsweekend seizoen 2022-2023 
 
Voor de dienst: 
 Zang: Opwekking 623 

Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding. 
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van Mijn Geest. 
Laat het huis gevuld zijn met het Brood van eeuwig leven. 
Laat het huis gevuld zijn met Mijn geur. 
  
Want ik wil komen met Mijn Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
Ik wil het maken tot een tempel 
waar Ik woon. 
Laat Mijn leven in je zijn. 
Ik maak je heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door je heen. 
  
Laat het huis bekleed zijn met kleden van fijn linnen. 
Laat het huis bekleed zijn met gerechtigheid en trouw. 
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus. 
Laat het huis gereinigd zijn en schoon. 
  
Want U wilt komen met Uw Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
U wilt het maken tot een tempel 
waar U woont. 
Laat Uw leven in ons zijn, 
maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door ons heen. 
  
Heer wij roepen tot U: 
Kom opnieuw met Uw vuur, 
wij verlangen naar echtheid, 
en leg het diep in ons hart. 
  
Heer wees welkom met Uw Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
Wil het maken tot een tempel 
waar U woont. 
Laat Uw leven in ons zijn, 
maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen door ons heen. 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 
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Liturgie 
 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 89 vers 7 

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand'len, HEER', in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 
zij zullen in Uw Naam zich al de dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden, 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 146 vers 3, 5 en 6 

3 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. 
 
5 't Is de HEER, die 't recht der armen, 
der verdrukten gelden doet; 
die, uit liefderijk erbarmen, 
hongerigen mild'lijk voedt; 
die gevang'nen vrijheid schenkt, 
en aan hun ellende denkt. 
 
6 't Is de HEER, wiens mededogen 
blinden schenkt het lieflijk licht; 
wie in 't stof lag neergebogen, 
wordt door Hem weer opgericht; 
God, die lust in waarheid heeft, 
mint hem, die rechtvaardig leeft. 

 

Gods gebod 
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Zingen Op Toonhoogte 374 vers 1, 2, 4 en 5 
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. 
 
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. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing Romeinen 12 : 9 - 20 (HSV) 
9 Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast 
aan het goede. 
10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. 
11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. 
12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. 
13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. 
14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. 
15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. 
16 Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd 
u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. 
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle 
mensen. 
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. 
19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat 
geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. 
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef 
hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. 
21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het 
goede. 
 
Kindermoment 
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Kinderlied Op Toonhoogte 148 (tweemaal) 
Dit is de dag (2x) 
die de Heer ons geeft (2x) 
Wees daarom blij (2x) 
en zing verheugd (2x) 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Wees daarom blij en zing verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag 
die de Heer ons geeft. 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 118 vers 10 en 12 

Dit is, dit is de poort des HEEREN: 
daar zal 't rechtvaardig volk door treen, 
om hunne God ootmoedig t' eren, 
voor 't smaken Zijner zaligheen. 
Ik zal Uw Naam en goedheid prijzen: 
Gij hebt gehoord; Gij zijt mijn geest, 
door Uw ontelb're gunstbewijzen, 
tot hulp en heil en vreugd geweest. 
 
Dit is de dag, de roem der dagen, 
die Isrels God geheiligd heeft; 
laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och HEER, geef thans Uw zegeningen; 
och HEER, geef heil op deze dag; 
och, dat men op deez' eerstelingen 
een rijke oogst van voorspoed zag. 

 
Verkondiging: Enthousiasme gezocht 
 
Zingen Op Toonhoogte 389 

Wij gaan op weg met brandend hart, 
met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt door de landen, 
zingend van de nieuwe dag. 
 
Tweeduizend jaar, en dag en nacht, 
brandt deze vlam, verlicht ons land. 
Mensen wachten, harten smachten, 
naar een liefde die verwarmt. 
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Refrein:   
Laat de vlam weer branden als een helder baken, 
als heraut van ´t morgenuur.  
Laat het lied weer sprank´len, 
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur. 

 
De liefde roept, de waarheid spreekt,  
dat is de kracht waarmee wij gaan. 
Om hen die vallen, hen die wank´len, 
op te vangen in Uw naam.  

Refrein 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 133 vers 1 en 3 

Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen 
van ’t zelfde huis als broeders samenwonen, 
daar ’t liefdevuur niet wordt verdoofd. 
’t Is als de zalf op ’s hogepriesters hoofd, 
de zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 
die door haar reuk het hart verblijdt. 
 
Waar liefde woont, gebiedt de Heer' de zegen: 
daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
en 't leven tot in eeuwigheid. 

 
Zegen 

 
 
 
 

Na de dienst:  
Zang: Goodness of God 

I love You, Lord, 
for Your mercy never failed me. 
All my days, I've been held in Your hands. 
From the moment that I wake up 
until I lay my head, 
I will sing of the goodness of God. 
 

Ik hou van U Heer.  
Uw genade heeft me nooit teleurgesteld.   
Al mijn dagen heeft U mij in Uw handen gehouden.   
Vanaf het moment dat ik ontwaak  
tot ik mijn hoofd te ruste leg 
zal ik zingen van de goedheid van God. 

 
All my life You have been faithful. 
All my life You have been so, so good. 
With every breath that I am able, 
oh, I will sing of the goodness of God. 
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Heel mijn leven bent U trouw geweest. 
Heel mijn leven bent U zo, zo goed geweest. 
Met alle adem die in mij is 
zal ik zingen van de goedheid van God. 

 
I love Your voice. 
You have led me through the fire. 
In darkest night You are close like no other; 
I've known You as a Father, 
I've known You as a Friend, 
and I have lived in the goodness of God. 
 

Ik hou van Uw stem. 
U heeft mij door het vuur geleid. 
En in de donkerste nacht was U dichterbij dan wie dan ook; 
ik ken U als een Vader, Ik ken U als een Vriend, 
En ik heb geleefd in de goedheid van God. 

 
All my life You have been faithful. 
All my life You have been so, so good. 
With every breath that I am able, 
oh, I will sing of the goodness of God. 
 

Heel mijn leven bent U trouw geweest. 
Heel mijn leven bent U zo, zo goed geweest. 
Met alle adem die in mij is 
zal ik zingen van de goedheid van God. 

 
Your goodness is running after, it's running after me, 
Your goodness is running after, it's running after me. 
With my life laid down, I'm surrendered now, 
I give You everything 
Your goodness is running after, it's running after me,  
Your goodness is running after, it's running after me, 
Your goodness is running after, it's running after me. 
With my life laid down, I'm surrendered now, 
I give You everything 
Your goodness is running after, its running after me 
 

Want Uw goedheid volgt mij, 
Uw goedheid volgt mij.  
Mijn leven heb ik afgelegd, ik heb me aan U overgegeven, 
Ik geef U alles. 
Want Uw goedheid volgt mij, 
Uw goedheid volgt mij.  
Mijn leven heb ik afgelegd, ik heb me aan U overgegeven, 
Ik geef U alles. 
Uw goedheid volgt mij.  

 
All my life You have been faithful. 
All my life You have been so, so good. 
With every breath that I am able, 
oh, I will sing of the goodness of God. 
I will sing, I will sing of the goodness of God 
 

Heel mijn leven bent U trouw geweest. 
Heel mijn leven bent U zo, zo goed geweest. 
Met alle adem die in mij is 
O, zal ik zingen van de goedheid van God, 
zal ik zingen van de goedheid van God. 
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How I love You, How I love You, 
You have not forsaken me. 
How I love You, How I love You. 
With You is where I want to be. 
 

Wat houd ik van U, wat houd ik van U 
U heeft me niet verlaten. 
Wat houd ik van U, wat houd ik van U 
Bij U is waar ik wil zijn. 

 
How I love You, How I love You 
You have not forsaken me 
How I love You, How I love You 
With You is where I want to be 
 

Wat houd ik van U, wat houd ik van U 
U heeft me niet verlaten. 
Wat houd ik van U, wat houd ik van U 
Bij U is waar ik wil zijn. 

 
All my life You have been faithful 
and all my life You have been so, so good. 
With every breath that I am able 
I will sing of the goodness of God, 
Oh, I will sing of the goodness of God. 
 

Heel mijn leven bent U trouw geweest, 
En heel mijn leven bent U zo, zo goed voor mij geweest.  
Met alle adem die in mij is 
zal ik zingen van de goedheid van God,   
o, zal ik zingen van de goedheid van God. 

 


