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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld, wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, zondag 25 september 2022 
Aanvang 18.00 uur 
 
 
 

Voorganger:  
Ds. A. Vastenhoud, Dinteloord 
 
 
 
Voor de dienst 

Zang: Nog één rivier 
Wij zijn een volk met een bestemming, 
maar al jaren onderweg. 
We begonnen ooit als slaven, 
en toen kwam God en deed ons recht. 
De bevrijding was spektakel, 
na tien plagen pas groen licht. 
Onze voeten in de zandzee, 
en de zon in ons gezicht. 
 
Nog één rivier, nog één rivier, nog één rivier, 
en dan zijn we thuis. 
 
Toen we bij de oever kwamen, 
wachtte ons geen groot onthaal. 
We dachten net: We zijn er bijna, 
maar God zei: Nog niet helemaal. 
Dus wij weer terug die woestijn in, 
om te sterven in het zand. 
En om kinderen te krijgen, 
kind'ren voor de overkant. 
 
Nog één rivier, nog één rivier, nog één rivier, 
En dan zijn we thuis. 
 
Veertig jaar moesten we lopen, 
't was een levenslange tocht. 
Onze straf voor alle ruzie die 
we met God hadden gezocht. 
En toen alles terugbetaald was, 
ging het water aan de kant, 
was er tijd om thuis te komen, 
in het onbekende land. 
 
Ik ben een man met een bestemming, 
en al jaren onderweg. 
Om me heen lopen de mensen, 
aan wie ik mij heb gehecht. 
Mijn woestijn kent stroken asfalt, 
neonlichten en vertier. 
Kijk ons leven of we God zijn, 
tot we staan voor de rivier. 
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Want elke stap die brengt ons dichter 
bij de grote oversteek. 
Iedereen gaat als het tijd is, 
iedereen moet hier doorheen. 
En bij elk afscheid op de oever 
loop ik met wie blijven terug, 
met de tranen in mijn ogen, 
maar de hoop steeds in mijn rug, 
want ik weet: 
 
Nog één rivier, nog één rivier, nog één rivier, 
en dan ben ik thuis, dan ben ik thuis. 
Nog één rivier, nog één rivier, nog één rivier, 
en dan ben ik thuis, ben ik thuis. 
Nog één rivier, nog één rivier, nog één rivier, 
en dan ben ik thuis, ben ik thuis. 
Nog één rivier, nog één rivier, nog één rivier, 
en dan ben ik thuis. 
Dan ben ik thuis. 

 
 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
 

Liturgie 
 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 118 vers 10 

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. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
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Zingen Psalm 147 vers 1 en 2 (NB) 
Lof zij de Heer, goed is het leven 
als 's Heeren lof wordt aangeheven. 
Lieflijk en recht te allen tijde 
is 't onze God ons lied te wijden. 
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, 
het volk in ballingschap verloren 
brengt Hij er samen, heelt hun wonden, 
hoezeer hun harten zijn geschonden. 
 
Hij telt het leger van de sterren, 
Hij roept bij name hen van verre. 
Groot is de Here, groot in krachten, 
er is geen grens aan Zijn gedachten. 
Die zich ootmoedig aan Hem geven, 
schenkt Hij een overvloed van leven. 
Maar Hij vernedert goddelozen, 
die trots hun eigen weg verkozen. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Op Toonhoogte 292  

U, die mij geschapen hebt, 
U wil ik aanbidden als mijn God. 
In voor- en tegenspoed,  
Uw liefde doet mij zingen. 
U, die mij geschapen hebt, 
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel,  
en U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
U bent mijn bestemming. 
U hebt mij gemaakt om als Uw kind  
in voor- en tegenspoed  
Uw liefde uit te stralen. 
Dit is mijn bestemming. 
Dienen met verstand en met gevoel  
vanuit gehoorzaamheid. 
Heer, U bent mijn doel. 

 
Gebed  
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Schriftlezing  
Mattheüs 7 : 13 – 14 
13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg 
die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 
14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en 
weinigen zijn er die hem vinden. 
Lukas 13 : 22 - 30 
22 En Hij trok door steden en dorpen heen, terwijl Hij onderwijs gaf en op weg 
was naar Jeruzalem. 
23En iemand zei tegen Hem: Heere, zijn het weinigen, die zalig worden? En 
Hij zei tegen hen: 
24 Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen 
proberen binnen te gaan en het niet kunnen, 
25 namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de 
deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te 
kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en 
tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt. 
26 Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid 
gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gegeven. 
27 En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van 
Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. 
28 Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, Izak en 
Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u 
buitengeworpen. 
29 En daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en zij zullen 
aan tafel gaan in het Koninkrijk van God. 
30 En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn en er zijn eersten die de 
laatsten zullen zijn. 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Op Toonhoogte 257 vers 1, 2 en 4 

1 Jezus, ga ons voor  
deze wereld door,  
en U volgend op Uw schreden  
gaan wij moedig met U mede.  
Leid ons aan Uw hand  
naar het Vaderland. 
 
2 Valt de weg ons lang,  
zijn wij klein en bang,  
sterk ons, Heer, om zonder klagen  
achter U ons kruis te dragen.  
Waar Gij voor ons trad  
is het rechte pad. 
 



5 
 
 

4 In de woestenij,  
Heer, blijf ons nabij  
met Uw troost en met Uw zegen  
tot aan ’t eind van onze wegen.  
Leid ons op Uw tijd  
in Uw heerlijkheid. 

 
Verkondiging: “Door de poort” 
 
Zingen Op Toonhoogte 276 

1 Heer, wijs mij Uw weg  
en leid mij als een kind  
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 
Troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan 
 
2 Heer, leer mij Uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw Woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
leid mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
 
3 Heer, leer mij Uw wil  
aanvaarden als een kind  
dat blindelings en stil  
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt  
Uw weg te gaan,  
spreek door Uw Woord en Geest  
mijn hart en leven aan. 
Spreek door Uw Woord en Geest  
mijn hart en leven aan. 
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4 Heer, toon mij Uw plan;  
maak door Uw Geest bekend  
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet,  
de hoop opgeef,  
toon mij dat Christus  
heel mijn weg gelopen heeft.    
Toon mij dat Christus  
heel mijn weg gelopen heeft.    

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 18 vers 9 

Ik kan met U door sterke benden dringen; 
met mijne God zelfs over muren springen. 
Des HEEREN weg is gans volmaakt en recht, 
doorlouterd, rein en trouw al wat Hij zegt. 
Hij is een schild en schutsheer voor de vrome, 
voor wie tot Hem de toevlucht heeft genomen, 
wie is een God, als Hij, in tegenheen? 
Wie is een rots, dan onze God alleen? 

 
Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: Op Toonhoogte 198 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden van de dood. 
U bent de hoop in ons bestaan. 
U bent de rots waarop wij staan. 
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien. 
U won van de dood, droeg onze pijn. 
Nu mogen wij dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft. 

Heer, ik geloof. 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
Jezus, licht in het duister,     2x 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden van de dood. 
Heer, ik geloof.  

Heer, ik geloof. Heer, ik geloof. 


