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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld, wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, woensdag 2 november 2022 
Aanvang 19.30 uur 
 

Dankdag voor gewas en arbeid 
 

Voorganger: Ds. P. van de Voorde 
 
Voor de dienst 

Zang: Thank You (Jesus Army) 
So many times 
You reached out to me. 
But I turned my back 
'cause I didn't think You had what I need. 
And now You're everything. 
You're everything to me. 
And I can't be without You, God 
You're everything 
 
Zo vaak 
stak U Uw hand uit naar mij. 
Maar ik draaide U mijn rug toe,  
omdat ik niet dacht dat U had wat ik nodig heb. 
Nu bent U alles, 
U bent alles voor mij. 
Ik kan niet zonder U, God, 
U bent alles voor mij. 
 

(Refrein) 
And I want to say thank You, 
I was lost and You found me. 
I was dead inside 
and You breathed into me 
and You brought these bones to life. 
I want to say thank You. 
Thank You for saving me. 
Thank You for loving me unconditionally, God 
 
En ik wil mijn dank uitspreken, 
ik was verloren maar U vond mij. 
Ik was dood van binnen, 
maar U blies leven in mij, 
en bracht deze beenderen weer tot leven. 
Ik wil U dankzeggen, 
Dank U dat U mij redde. 
Dank U dat U onvoorwaardelijk van mij houdt, God. 

 
You stood with open arms 
but I ran away 
'cause I was scared of the pain that came with trust. 
But I came running back 
into your embrace 
because I knew You'd still be there. 
You'd never leave me, God. 
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U stond met open armen te wachten, 
maar ik ging er vandoor 
omdat ik bang was voor de pijn die met vertrouwen meekwam. 
Maar ik kwam terug 
in Uw omhelzing, 
omdat ik wist dat U er nog steeds zou zijn. 
U zou me nooit verlaten, God. 
 

(Refrein) 
 
I don't deserve You, God. 
I don't deserve You, God. 
But You keep on loving me anyway. 
Oh, You'd never stop loving me, God 
 
Ik heb U niet verdiend, God (2x) 
Maar toch blijft U van mij houden. 
U zou nooit stoppen met van mij te houden, God. 
 

(Refrein) 
 
Oh, thank You. 
 
O, dank U! 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 212 vers 1, 2 en 5 

1 Van U zijn alle dingen, 
van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen 
die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer. 
 
2 Nog voor wij U iets vragen, 
voorkomt Gij ons gebed. 
Gij hebt aleer wij klagen, 
op onze nood gelet. 
Gij helpt de last ons dragen, 
Gij steunt bij elke tred, 
zelfs bij de zwaarste plagen 
zijt Gij de God die redt. 
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5 U zal ik eeuwig eren, 
die eeuw'ge goedheid zijt! 
U blijve, Heer der heren, 
geheel mijn hart gewijd. 
Wat kan ik niet ontberen 
wanneer Uw hand mij leidt, 
wat vuriger begeren 
dan Uwe heerlijkheid! 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 65 vers 1 en 2 (NPB21) 

Vanuit de stilte klinkt ons zingen, 
God, die in Sion woont. 
De dank voor al Uw zegeningen 
ontvangt U waar U troont. 
U luistert als we tot U spreken. 
Tot U komt al wat leeft. 
De zonden konden mij niet breken, 
omdat U ons vergeeft. 
 
Gelukkig wie bij U vertoeven; 
Uw woning is ons thuis. 
Daar mogen wij Uw zegen proeven, 
het goede van Uw huis. 
U antwoordt ons op grootse wijze. 
U redt ons door Uw hand. 
De hele wereld zal U prijzen, 
de zee, de lucht, het land. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 103 vers 1 

Loof, loof de HEER', mijn ziel, met alle krachten; 
verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t' achten; 
och, of nu al wat in mij is, Hem preez'! 
Loof, loof mijn ziel, de Hoorder der gebeden; 
vergeet nooit een van Zijn weldadigheden; 
vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 

 
Gebed  
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Schriftlezing 1 Thessalonicenzen 5 : 12 - 28 
12 En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding 
geven in de Heere en u terechtwijzen, 
13 en hen uitermate hoog te achten in liefde, om hun werk. Leef in vrede met 
elkaar. 
14 En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te 
wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met 
allen geduld te hebben. 
15 Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd 
het goede na, én voor elkaar én voor allen. 
16 Verblijd u altijd. 
17 Bid zonder ophouden. 
18 Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. 
19 Blus de Geest niet uit. 
20 Veracht de profetieën niet. 
21 Beproef alle dingen, behoud het goede. 
22 Onthoud u van elke vorm van kwaad. 
23 En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw 
geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden 
bij de komst van onze Heere Jezus Christus. 
24 Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. 
25 Broeders, bid voor ons. 
26 Groet alle broeders met een heilige kus. 
27 Ik bezweer u bij de Heere dat deze brief aan alle heilige broeders 
voorgelezen wordt. 
28 De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen. 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 147 vers 6 

De Heer' betoont Zijn welbehagen 
aan hen, die need’rig naar Hem vragen, 
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden, 
en door Zijn hand zich laten leiden; 
die, hoe het ook moog' tegenlopen, 
gestadig op Zijn goedheid hopen. 
O Salem, roem de Heer' der heren; 
wil uwe God, o Sion, eren! 

 
Verkondiging ‘Dankbaarheid als gave’ n.a.v. vers 18 
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Zingen Op Toonhoogte 268 
Dank U mijn Vader  
voor al Uw genade,  
die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt,  
mijn hart heeft gereinigd,  
door Hem die in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard, 
die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
wat mij rust en vrede geeft. 
Refrein 

Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 

 
Laat mij verder groeien,  
laat vruchten opbloeien  
van Uw Heilige Geest. 
Maak mij overvloedig,  
standvastig en moedig,  
geef mij wat nog ontbreekt. 
Heer, werk met genade in mij: 
dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: 
Uw genade is mij genoeg. 

Refrein 
 
Niets houdt mij tegen  
mij over te geven,  
aan U, Jezus, alleen. 
U leidt mij door diepten;  
met krachtige liefde  
draagt U mij erdoorheen. 
U heeft mij de liefde verklaard, 
die mijn hart veroverd heeft. 
U bent mijn bewondering waard: 
U bent alles waar ik voor leef! 

Refrein (2x) 
 
Dankgebed en voorbeden 
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Zingen Psalm 146 vers 1, 2 en 3 (NPB21) 
1 Halleluja! Heel mijn leven 
loof en prijs ik God, de HEER. 
Hem wil ik mijn liefde geven, 
al mijn dank en al mijn eer. 
Zingen zal ik levenslang, 
elke dag die ik ontvang. 
 
2 Macht van mensen heeft geen waarde; 
zoek daarin geen zekerheid. 
Mensen sterven, worden aarde; 
snel zijn ze verleden tijd. 
Als ze op een dag vergaan 
is het met hun macht gedaan. 
 
3 Wie op Jakobs God blijft bouwen, 
wie de HEER als helper heeft, 
kent geluk en kan vertrouwen 
op zijn God die redding geeft. 
Hij schiep hemel, zee en land; 
wat Hij heeft beloofd houdt stand. 

 
Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: Voor Uw grote naam (Opwekking 558) 
Wij zijn als adem, U was er altijd, 
Heer van de eeuwen, God van de tijd. 
Wij zijn hier even, U bent voor eeuwig, 
heersend met liefde en majesteit. 
 
Heilig, heilig, Heer God almachtig, 
waardig is het bloed van het Lam. 
Hoogste eer, aanbidding en glorie 
voor Uw grote naam, voor Uw grote naam. 
 
Wij zijn gebroken, U bent de Maker, 
Jezus, Verlosser, die ons bevrijdt. 
U bent ons lied, Heer, wij zullen zingen, 
juichen voor eeuwig in heerlijkheid. 
 
Heilig, heilig, Heer God almachtig, 
waardig is het bloed van het Lam. 
Hoogste eer, aanbidding en glorie 
voor Uw grote naam, voor Uw grote naam. 
 
Heilig, heilig, Heer God almachtig, 
waardig is het bloed van het Lam. 
Hoogste eer, aanbidding en glorie 
voor Uw grote naam, voor Uw grote naam. 
 
Voor Uw grote naam. 

 


