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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
De Parel, zondag 23 oktober 2022, aanvang 09.30 uur 
 
 
Voorganger:  
Prop. H.C. Leenman 
 
 
Voor de dienst 

Zang: Op Toonhoogte 273 / Opwekking 488 
Heer ik kom tot U,  
neem mijn hart, verander mij,  
als ik U ontmoet  
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan Uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken  
voor de kracht van Uw liefde. 
 
Refrein: 

Houd mij vast,  
laat Uw liefde stromen.  
Houd mij vast,  
heel dicht bij Uw hart.  
Ik voel Uw kracht  
en stijg op als een arend;  
dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest  
en de kracht van Uw liefde. 

 
Heer, kom dichterbij  
dan kan ik Uw schoonheid zien,  
en Uw liefde voelen,  
diep in mij.  
En Heer, leer mij Uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan  
en elke dag mag leven  
door de kracht van Uw liefde 

Refrein 2x 
 
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest  
en de kracht van Uw liefde. 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Psalm 121 vers 1 
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
vanwaar ik dag en nacht 
des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van de HEER' alleen, 
Die hemel, zee en aarde, 
eerst schiep, en sinds bewaarde. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 375 (Nederlandse versie) 

Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons Uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 

Refrein: 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in Uw huis. 

 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt Uw stem gehoord. 

Refrein: 
 
 
 
Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats voor U gebouwd. 

Refrein: 
 
Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat Uw rijk hier is. 

Refrein: 
 
Lezing van de Wet 
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Zingen Psalm 37 vers 3, 14 en 20 
3 Geen ijd'le zorg doe u van 't heilspoor dwalen; 
houd in uw weg het oog op God gericht, 
vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen: 
Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht, 
doen dagen als de morgenzonnestralen, 
en blinken als het helder middaglicht. 
 
14 Wijk af van 't kwaad, en sta, met al uw krachten, 
het goede voor, in weldoen onvermoeid; 
woon eeuwig hier in late nageslachten; 
want God, die 't recht, waardoor Zijn heilrijk bloeit, 
op 't hoogst bemint, bewaart hen, die 't betrachten, 
maar 't godd'loos zaad wordt door Hem uitgeroeid. 
 
20 Het heillot, dat rechtvaardigen verkregen, 
vloeit af van God, hun sterkt', als d' angst hen knelt. 
Hij laat, in tijd van nood, hen niet verlegen; 
des HEEREN hulp bevrijdt hen voor 't geweld 
van 't godd'loos rot; Hij komt hem gunstig tegen, 
die op Zijn macht een vast vertrouwen stelt. 

 
Gebed voor de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Lukas 17 : 20 – 21 en 18 : 1 – 8 (HSV) 
17 : 20 En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk 
van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt 
niet op waarneembare wijze. 
21 En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van 
God is binnen in u. 
 
18 : 1 En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd 
moet bidden en niet de moed verliezen. 
2 Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen 
mens ontzag. 
3 En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem 
toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. 
4 En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God 
niet vrees en geen mens ontzie, 
5 toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht doen, opdat zij 
uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. 
6 En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt. 
7 Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot 
Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen? 
8 Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, 
als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? 
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Kindermoment 
 
Zingen Op Toonhoogte 373 

1 Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten. 
Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan. 
En wat je ooit gedaan hebt 
aan de minste van Mijn broeders, 
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan. 
 
2 Toen Ik koud was, gaf je Mij je eigen kleren. 
’k Was een vreemdeling, je liet Me binnengaan. 
En wat je ooit gedaan hebt 
aan de minste van Mijn broeders, 
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan. 
 
3 Toen Ik ziek was, ben jij Mij komen helpen. 
’k Was gevangen, jij ging niet bij Mij vandaan. 
En wat je ooit gedaan hebt 
aan de minste van Mijn broeders, 
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan. 
 
En wat je ooit gedaan hebt 
aan de minste van Mijn broeders, 
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan. 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 26 vers 1, 8 en 9 

1 O HEER, doe Gij mij recht; 
ik wandel als Uw knecht, 
en vind mijn lust in Uw gebod. 
Ik blijf op U betrouwen; 
op U, mijn rotssteen, bouwen: 
ik zal niet wank'len, grote God. 
 
8 Wat blijdschap smaakt mijn ziel, 
wanneer ik voor U kniel 
in 't huis, dat Gij U hebt gesticht! 
Hoe lief heb ik Uw woning, 
de tent, o Hemelkoning, 
die G', U ter eer, hebt opgericht! 
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9 Wanneer G' Uw arm verheft, 
de snode zondaar treft, 
wees Gij dan, HEER, mijn toeverlaat; 
doe mij met hem niet sneven; 
o nee, behoed mijn leven, 
als Gij de man des bloeds verslaat. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 146 vers 1, 5 en 6 

1 Prijs de HEER met blijde galmen; 
gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
vrolijk wijden aan Zijn lof; 
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 
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. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 382 

1 Laat heel de wereld het zien, 
maak de volk’ren weer blij 
door de kracht van zijn stem. 
Heuvels en dalen breek uit! 
Kom en juich, zing het luid! 
Klap je handen voor Hem! 

Refrein: 
Liefde en recht zal Hij brengen op aard’, 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 
’t Woord van de waarheid maakt vrij. 
Het maakt vrij. 
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2 Laat heel de wereld het zien, 
maak gevangenen vrij, 
breng de eenzamen thuis. 
Heel satans bolwerk stort neer, 
door ’t gebed tot de Heer, 
door de kracht van het kruis. 

Refrein: 
 
3 Laat heel de wereld nu staan 
vol ontzag voor zijn naam, 
zing het lied dat Hem eert. 
Wees niet meer stil, zeg het voort 
tot de wereld het hoort: 
Jezus regeert! 

Refrein: 
 
Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: Op Toonhoogte 267 / Opwekking 697 
Al wat ik ben, 
leg ik in Uw hand, 
ik geef mijzelf volledig. 
Mijn leven rust 
in de palm van Uw hand, 
ik ben van U voor eeuwig. 
 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing, 
bent U alleen. 
 
Zo wandel ik 
heel dicht aan Uw zij, 
ook in mijn pijn 
vertroost U mij. 
En ik vertrouw 
op wat U belooft, 
Uw woord staat vast 
voor eeuwig. 
 Refrein: 

Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing… 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing, 
bent U alleen. 

 
Ik aanbid U, ik aanbid U, Heer. (2x) 
Ik vertrouw U, ik vertrouw op U. (2x) 

Refrein 


