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

Voorganger:  
Ds. E. van Rooijen, Noordeloos 
 
 
Voor de dienst: 

Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 275  

1 Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad, 
wees Gij mijn Gids. 
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, 
wees Gij mijn Gids. 
Blijf dicht mij bij, ga stap voor stap mij voor, 
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k Uw spoor. 
 
2 'k Was vroeger blind en dwaalde van het pad, 
want 'k had geen Gids: 
ver dwaald’ ik af, totdat ik ernstig bad: 
"Wees Gij mijn Gids". 
Hij heeft 't verhoord, 'k ben nu verheugd en blij. 
want Jezus kwam en nu is 't licht voor mij. 
 
3 Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer van de weg. 
Hij is mijn Gids. 
't Zij door moeras of wel langs struik en heg 
leidt mij mijn Gids. 
Licht, vriend'lijk licht stroomt van Zijn aangezicht, 
'k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
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Zingen Psalm 105 vers 3 en 6 
Vraag naar de Heer' en Zijne sterkte, 
naar Hem, die al uw heil bewerkte. 
Zoek dagelijks Zijn aangezicht, 
gedenk aan 't geen Hij heeft verricht, 
aan Zijn doorluchte wonderdaan; 
en wil Zijn straffen gadeslaan. 
 
Al wat Hij Izak heeft gezworen, 
heeft Hij ook aan Zijn uitverkoren', 
aan Jakob, tot een wet gesteld, 
van al 't beloofde heil verzeld, 
en aan gans Isrel toegezeid 
tot Zijn verbond in eeuwigheid. 

 
Gods gebod 
 
Zingen Psalm 87 vers 2 en 4 

Men spreekt van u zeer herelijke dingen, 
o schone stad van Isrels Opperheer! 
'k Zie Rahab, ik zie Babel, tot uw eer, 
bij hen geteld, die mijne grootheid zingen. 
 
God zal ze Zelf bevestigen en schragen 
en op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kind’ren dragen. 
 

Gebed 
 
Schriftlezing Genesis 32 : 22 - 32 (HSV) 
22 Diezelfde nacht stond hij op, nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en 
zijn elf kinderen, en stak de doorwaadbare plaats van de Jabbok over. 
23 Hij nam hen mee en liet hen de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij 
oversteken. 
24 Maar Jakob bleef alleen achter, en een Man worstelde met hem, totdat de 
dageraad aanbrak. 
25 En toen de Man zag dat Hij hem niet kon overwinnen, raakte Hij zijn 
heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jakob ontwricht raakte toen Hij 
met hem worstelde. 
26 En Hij zei: Laat Mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik 
zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent. 
27 En Hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Jakob. 
28 Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, 
want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen. 
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29 Jakob vroeg daarop: Vertel mij toch Uw Naam. En Hij zei: Waarom vraagt u 
naar Mijn Naam? En Hij zegende hem daar. 
30 En Jakob gaf die plaats de naam Pniël. Want, zei hij, ik heb God gezien van 
aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is gered. 
31 En de zon ging over hem op, toen hij door Pniël gegaan was; hij ging echter 
mank aan zijn heup. 
32 Daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet, die zich boven 
het heupgewricht bevindt, omdat Hij het heupgewricht van Jakob bij de 
heupspier had aangeraakt. 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 99 vers 3 en 4 

Loof met hart en stem, 

loof de kracht van Hem 

die het recht bemint 

in Zijn rijksbewind. 

't Recht hebt Gij gestaafd; 

't geen G' aan Jacob gaaft, 

toond' aan Isrels leden 

recht en billijkheden. 

 

Roem nu onze God; 

kniel op Zijn gebod, 

voor Zijn voetbank neer; 

heilig is de HEER 

op Zijn hoge troon. 

Amrams grote zoon 

en zijn broeder waren 

bij Zijn priesterscharen. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 146 vers 2 en 3 

Vest op prinsen geen betrouwen, 
waar men nimmer heil bij vindt; 
zoudt g' uw hoop op mensen bouwen? 
Als Gods hand hun geest ontbindt, 
keren zij tot d' aarde weer, 
storten met hun aanslag neer. 
 
 
 



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. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 225 vers 1, 3 en 6 

1  Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
’Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
 

Refrein: 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luist’ren naar Uw stem. 
Breng ons saam’ met Uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 

 
3  Menigeen ging zelf op pad 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan, 
laat ook hem uw woord verstaan.  

Refrein 
 
6  Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
’Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 

Refrein 
 
Zegen 

 
 
 
 

Na de dienst:  
Orgelspel 


