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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
De Parel, zondag 25 september 2022, aanvang 09.30 uur 
 
 
Voorganger:  
Ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam 
 
 
Voor de dienst 

Zang: Hoor je de vogels nog fluiten 
Hoor jij de vogels nog fluiten? 
Zie jij de boog nog in de wolken staan? 
Of zit je hoofd zo vol gestopt 
waardoor je onbereikbaar wordt, 
waardoor de zegeningen steeds aan jou voorbijgaan? 
 
De dief is bezig met stelen. 
Hij rooft de vreugde uit je leven weg. 
Toch is het mogelijk in de strijd 
dat je van binnen wordt verblijd, 
als je alles wat je vasthoudt bij Hem neerlegt. 
 
Dan mag je het weer zien, 
als je alles bij Hem neerlegt. 
Als je alles in Zijn handen legt 
kan jij Zijn schoonheid zien. 
Je mag het dan weer zien, 
alle goedheid in het leven, 
alles wat Hij jou gegeven heeft. 
Je mag het dan weer zien. 
 
Dus richt je ogen naar boven, 
ook als de last je zicht vertroebeld heeft. 
Want het blijft een zekerheid 
dat God je hele leven leidt; 
o. en dat te weten is wat echte rust geeft. 
 
Dan gaat de wereld weer open, 
de dingen die je zo vaak hebt gemist; 
een zachte stem in de natuur; 
kleine wonderen ieder uur 
die je steeds weer laten zien dat Hij dichtbij is. 
 
Dan mag je het weer zien, 
als je alles bij Hem neerlegt. 
Als je alles in Zijn handen legt 
kan jij Zijn schoonheid zien. 
Je mag het dan weer zien, 
alle goedheid in het leven, 
alles wat Hij jou gegeven heeft. 
Je mag het dan weer zien. 
 
Ik mag het nu weer zien, 
nu ik alles bij Hem neerleg. 
Nu ik alles in Zijn handen leg 
kan ik Zijn schoonheid zien. 
Ik mag het nu weer zien, 
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alle goedheid in het leven, 
alles wat Hij mij gegeven heeft; 
ik mag het nu weer zien, 
ik mag het nu weer zien. 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 84 vers 2 

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. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 19 vers 1 en 3 (DNP) 

1 De hemel prijst de HEER; 
hij geeft welluidend eer, 
hij prijst Zijn scheppingskracht. 
De dag vertelt de dag 
hoeveel Gods hand vermag; 
de nacht spreekt tot de nacht. 
Al klinkt er ook geen woord, 
toch wordt hun stem gehoord 
zelfs bij de verste volken. 
Geen klank wordt er verspreid, 
toch hoort men wereldwijd 
hoe zij Gods lof vertolken. 
 
3 Volkomen is Gods wet: 
een boodschap zonder smet, 
een goed getuigenis, 
een woord dat wijsheid geeft 
aan wie gehoorzaam leeft, 
aan wie eenvoudig is. 
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Wat Hij van ons verwacht 
geeft nieuwe levenskracht; 
het maakt ons opgetogen. 
Recht is het woord van God, 
loepzuiver zijn gebod: 
een licht voor onze ogen. 

 
Lezing van de Wet 
 
Zingen Psalm 57 vers 1 en 7 

Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebeên; 
want mijne ziel betrouwt op U alleen; 
mijn toevlucht is de schaduw Uwer vleug'len; 
ik berg mij daar voor alle tegenheên; 
totdat Uw macht de vijand zal beteug'len. 
 
Uw goedheid, HEER, is groot en hemelhoog; 
Uw waarheid reikt tot aan de wolkenboog; 
verhef U dan ver boven 's hemels kringen; 
Uw eer versprei' haar luister in elks oog; 
laat ieder die door heel de wereld zingen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing 2 Thessalonicenzen 2 
1 En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze 
Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 
2 dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een 
uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons 
afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. 
3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij 
eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het 
verderf, geopenbaard is, 
4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God 
vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als 
God voordoet. 
5 Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? 
6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard 
wordt. 
7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er 
iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. 
8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren 
door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn 
komst; 
9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei 
kracht, tekenen en wonderen van de leugen, 
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10 en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, 
omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te 
worden. 
11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen 
geloven, 
12 opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, 
maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. 
13 Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de 
Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de 
Geest en geloof in de waarheid. 
14 Daartoe heeft Hij u geroepen door ons Evangelie om de heerlijkheid van 
onze Heere Jezus Christus te verkrijgen. 
15 Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u 
onderwezen bent door ons woord of door onze brief. 
16 En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft 
liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, 
17 moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. 
 
Kindermoment 
 
Zingen Op Toonhoogte 567 

Refrein 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker, 
zo ben jij in Mijn hand, zegt de Heer. 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker, 
zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer. 

 
Kneed mij, Here God, 
ook als het soms wel eens pijn doet. 
Kneed mij, Here God,  
U weet precies hoe ik zijn moet. 

Refrein 
 
Kneed mij, Here God,  
'k wil mij opnieuw aan U geven. 
Kneed mij, Here God,  
U maakt iets moois van mijn leven. 
 
 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker, 
zo ben ik in Uw handen, o Heer. 
Zoals klei in de hand van de pottenbakker, 
zo maakt U mij een vat tot Uw eer (2x) 

 
Inzameling van de gaven  
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Zingen Psalm 25 vers 2 en 3 
HEER, ai, maak mij Uwe wegen 
door Uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen, 
en waarheen G' Uw treden wendt, 
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. 
 
Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
Heer', waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriendlijk' ogen, 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Sla de zonden nimmer ga, 
die mijn jonkheid heeft bedreven. 
Denk aan mij toch in gena, 
om Uw goedheid eer te geven. 

 
Verkondiging: 2 Thessalonicenzen 2 : 14 
 
Zingen Op Toonhoogte 400 

1 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
als Jezus weer zal komen op de wolken, 
als al wat leeft, de natiën, de volken, 
zich voor Hem zullen buigen vol ontzag. 
 
2 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen, 
Als volken niet gescheiden meer door grenzen, 
zich zullen scharen onder Christus’ vlag. 
 
3 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
als heel de schepping zal gezuiverd wezen, 
als d’aarde zal vernieuwd zijn en genezen, 
van al ons kwaad van heel ons wangedrag. 
 
4 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen, 
en in het nieuw Jeruzalem doet wonen, 
wat zal de wereld mooi zijn op die dag. 

 
Dankgebed en voorbeden 
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Zingen Op Toonhoogte 350 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
Wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 
Wilt u daaraan geven, dan bent U Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
Wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 

 
Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: Tot aan die dag (Opwekking 665) 
Ooit komt er een dag 
dat de hemel openbreekt 
en de doden zullen opstaan. 
Ooit komt er een dag 
dat U terugkomt op een wolk 
en dat U kijkt met ogen stralend als de zon. 
 
Tot aan die dag 
wil ik weten wie U bent 
wil ik leven dicht bij U 
en mij geven in aanbidding. 
Tot aan die dag 
wil ik horen wat U zegt 
en Uw woorden tot mij nemen 
als een kostbaar geschenk 
tot aan die dag. 
 
Ooit zal het zo zijn 
dat we leven in een stad 
waar geen pijn en geen verdriet is. 
Ooit zal het zo zijn 
als we komen in die stad 
dat de Vader onze tranen wist. 
 
Tot aan die dag 
wil ik weten wie U bent 
wil ik leven dicht bij U 
en mij geven in aanbidding. 
Tot aan die dag 
wil ik horen wat U zegt 
en Uw woorden tot mij nemen 
als een kostbaar geschenk, 
tot aan die dag. 
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Ooit zal het zo zijn 
dat we leven in een stad 
waar geen pijn en geen verdriet is. 
Ooit zal het zo zijn 
als we komen in die stad 
dat de Vader onze tranen wist. 
 
Tot aan die dag 
wil ik weten wie U bent 
wil ik leven dicht bij U 
en mij geven in aanbidding. 
Tot aan die dag 
wil ik horen wat U zegt 
en Uw woorden tot mij nemen 
als een kostbaar geschenk, 
tot aan die dag. 
 
Ik verlang zo naar die dag 
dat ik neerkniel aan Uw voeten 
en ik U mag herkennen aan Uw stem, 
dat we samen hand in hand 
het hemels paradijs betreden; 
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent. 
 
Tot aan die dag 
wil ik weten wie U bent 
wil ik leven dicht bij U 
en mij geven in aanbidding. 
Tot aan die dag 
wil ik horen wat U zegt 
en Uw woorden tot mij nemen 
als een kostbaar geschenk. 
tot aan die dag. 
 
Tot aan die dag 
wil ik weten wie U bent 
wil ik leven dicht bij U 
en mij geven in aanbidding. 
Tot aan die dag 
wil ik horen wat U zegt 
en Uw woorden tot mij nemen 
als een kostbaar geschenk, 
tot aan die dag. 


