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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 30 oktober 2022, aanvang 09.30 uur 
 

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

Zang: Geef me Jezus 
Jezus, Hij is de Herder van mijn hart, 
alles waar ik altijd naar heb verlangd. 
Jezus, Hij heeft Zich als een trouwe Vriend bewezen. 
Mijn Jezus. 
 
Hij is mijn oase midden in de woestijn. 
Ik ben van mijn geliefde, en Hij is van mij. 
 
Geef me Jezus, Hem alleen. 
Geef me Jezus, anders geen. 
Alles wat deze wereld mij biedt 
valt in het niet bij Jezus. 
 
Jezus, Hij is de Herder van mijn hart, 
alles waar ik altijd naar heb verlangd. 
Jezus, Hij heeft Zich als een trouwe Vriend bewezen. 
Mijn Jezus. 
 
Hij is mijn oase midden in de woestijn. 
Ik ben van mijn geliefde, en Hij is van mij. 
 
Geef me Jezus, Hem alleen. 
Geef me Jezus, anders geen. 
Alles wat deze wereld mij biedt 
valt in het niet bij Jezus. 
 
Bij Jezus, Jezus, U alleen, Hem alleen. 
U bent alles voor mij. 
Als ik U heb, heb ik alles. 
 
Ik wil niets liever dan Jezus, Hem alleen. 
 
Geef me Jezus, Hem alleen. 
Geef me Jezus, anders geen. 
Alles wat deze wereld mij biedt 
valt in het niet bij Jezus. 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Psalm 43 vers 3 en 4 
Zend HEER', Uw licht en waarheid neder, 
en breng mij, door die glans geleid, 
tot Uw gewijde tente weder. 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
ten berge van Uw heiligheid, 
daar mij Uw gunst verbeidt. 
 
Dan ga ik op tot Gods altaren, 
tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
dan zal ik, juichend, stem en snaren 
ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt 
mij eindeloos verheugt. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 63 vers 1 en 2 (NB)  

Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt,- 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 
 
Eens zag ik in Uw tempelhof 
U in Uw glorie hoogverheven, 
wiens gunst mij meer is dan het leven, 
mijn lippen stamelden Uw lof. 
Mijn leven lang wil ik U prijzen, 
Uw naam aanbidden, want Gij voedt 
mij met Uw kracht, Gij schenkt mij moed. 
O Heer, ik wil U dank bewijzen. 

 
Lezing van de wet 
 
Zingen Op Toonhoogte 273 

Heer ik kom tot U,  
neem mijn hart, verander mij,  
als ik U ontmoet  
vind ik rust bij U. 
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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. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing Psalm 42 en 43  
Psalm 42  
1 Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach. 
2 Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, 
zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! 
3 Mijn ziel dorst naar God, 
naar de levende God. 
Wanneer zal ik binnengaan 
om voor Gods aangezicht te verschijnen? 
4 Mijn tranen zijn mij tot voedsel, 
dag en nacht, 
omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: 
Waar is uw God? 
5 Hieraan denk ik 
en ik stort mijn ziel in mij uit: 



4 
 
 

hoe ik meeging in de stoet 
en met hen optrok naar Gods huis, 
onder luide vreugdezang en lofliederen: 
een feestvierende menigte. 
6 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, 
en bent u onrustig in mij? 
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven 
voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht. 
7 Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, 
daarom denk ik aan U 
vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, 
vanuit het laaggebergte. 
8 Watervloed roept tot watervloed, 
terwijl Uw waterkolken bruisen; 
al Uw baren en Uw golven 
zijn over mij heen gegaan. 
9 Maar de HEERE zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden; 
's nachts zal Zijn lied bij mij zijn, 
een gebed tot de God van mijn leven. 
10 Ik zeg tegen God: 
Mijn rots, waarom vergeet U mij? 
Waarom ga ik in het zwart gehuld, 
door de onderdrukking van de vijand? 
11 Met een doodsteek in mijn beenderen 
honen mijn tegenstanders mij, 
omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: 
Waar is uw God? 
12 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, 
en wat bent u onrustig in mij? 
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; 
Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. 
 
Psalm 43 
1 Doe mij recht, o God, 
en voer mijn rechtszaak; 
bevrijd mij van het volk zonder goedertierenheid, 
van de man van bedrog en onrecht. 
2 Want U bent de God van mijn kracht. 
Waarom verstoot U mij dan? 
Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld, 
door de onderdrukking van de vijand? 
3 Zend Uw licht en Uw waarheid; 
laten die mij leiden, 
mij brengen tot Uw heilige berg 
en tot Uw woningen, 
4 zodat ik kan gaan naar Gods altaar, 
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naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde; 
en ik U met de harp kan loven,  
o God, mijn God! 
5 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, 
en wat bent u onrustig in mij? 
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; 
Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. 
 
Kindermoment 
 
Zingen Op Toonhoogte 16 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Op Toonhoogte 231 

1 Hier in Uw heiligdom, dicht bij de troon, 
vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag, 
als Uw Geest ons trekt tot U. 
 
2 Rein door Uw zuiver bloed, met zekerheid 
dat wij geborgen in Uw liefde zijn, 
staan wij vrijmoedig hier 
en antwoordt ons hart 
op de roepstem van Uw Geest. 
 
3 Heer, ik wil horen Uw zachte stem. 
Laat and're stemmen in mij zwijgen. 
Open mijn ogen, Heer, opdat ik het licht 
van Uw aangezicht zal zien. 

 
Verkondiging; thema: Verlangen naar God 
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Zingen Psalm 42 vers 1 en 3 (NB)  
Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek Zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in Zijn voorhoven? 
 
Hart onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen ‘Verwachten’ (Sela) 

Ik zie uit naar de Heer. 
Ik zie uit naar de Heer. 
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar Zijn Woord. (2x) 
 
Wij verwachten vol verlangen de Heer. 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd, 
Op Zijn heilige naam vertrouwen wij. 
 
Ik zie uit naar de Heer. 
Ik zie uit naar de Heer. 
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord. (2x) 
 
Wij verwachten vol verlangen de Heer. 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd. 
Op Zijn heilige naam vertrouwen wij. 
 
Mijn ziel verlangt naar de Heer. 
Mijn ziel verlangt naar de Heer, 
Meer dan wachters uitzien naar de morgen. (2x) 
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Wij verwachten vol verlangen de Heer. 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd, 
Op Zijn heilige naam vertrouwen wij. 
Op Zijn heilige naam vertrouwen wij. 

 
Heenzending 

 
 

Na de dienst 
Zang: Ik verlang naar Jezus (Opwekking 774) 

Ik verlang naar Jezus; 
kostbaar Lam, dat stierf voor mij. 
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld, 
met zijn bloed kocht Hij mij vrij. 
 
Ik verlang naar Jezus; 
o mijn ziel, verhef Zijn naam. 
Ooit droeg Hij de doornenkrans, 
nu de overwinnaarskroon. 
 
Hij verdient ontzag en eerbied; 
alle glorie voor Zijn naam! 
Hij alleen verdient de hoogste eer; 
Hij, die heerst in eeuwigheid. 
 
Ik verlang naar Jezus; 
alles zucht, tot aan die dag 
dat de aarde vol zal zijn 
van de glorie van Uw naam. 
 
U verdient ontzag en eerbied; 
alle glorie voor Uw naam! 
U alleen verdient de hoogste eer; 
U, die heerst in eeuwigheid. 
 
U bent eindeloos mooi.                 ) 
U bent eindeloos mooi.                 ) 
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: ) 3x 
Heer, U bent oneindig mooi.         )  
 
U verdient ontzag en eerbied; 
alle glorie voor Uw naam! 
U alleen verdient de hoogste eer; 
U, die heerst in eeuwigheid. 
 
U bent eindeloos mooi.                   ) 
U bent eindeloos mooi.                   ) 
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: ) 2x 
Heer, U bent oneindig mooi.           ) 
 
Ik verlang naar Jezus; 
kostbaar Lam, dat stierf voor mij. 
Heel mijn leven geef ik U; 
Heer, laat dat mijn offer zijn. 

 


