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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld, wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, zondag 6 november 2022 
Aanvang 18.00 uur 
 
 

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

Zang: Hij is hier, Hij is bij ons (Opwekking 679) 
Hij is hier, Hij is bij ons,   ) 
In ons hart, in ons huis, onder ons. ) 
Hij is hier, Hij is bij ons,   ) 
Kom maar en vertrouw op Hem. )2x 

Leg je last maar neer 
Bij de God die leven geeft, 
Geef je zorgen over aan Hem. 
Open nu je hart 
Voor het Levend Woord van God. 
Hij is liefde, Hij is liefde. 

Hij is hier, Hij is bij ons,   ) 
In ons hart, in ons huis, onder ons. ) 
Hij is hier, Hij is bij ons,   ) 
Kom maar en vertrouw op Hem. )2x 

Leg je last maar neer 
Bij de God die leven geeft, 
Geef je zorgen over aan Hem. 
Open nu je hart 
Voor het Levend Woord van God. 
Hij is liefde, Hij is liefde. 

Hij is hier, Hij is bij ons,    
Kom maar en vertrouw op Hem.  
Kom maar en vertrouw op Hem. 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 149 vers 1 en 2 

1 Groot is Uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
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Refrein 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
groot is Uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 
2 Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Refrein 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 105 vers 3 en 4 

Vraag naar de Heer en Zijne sterkte, 
naar Hem, die al uw heil bewerkte. 
Zoek dagelijks Zijn aangezicht, 
gedent aan 't geen Hij heeft verricht, 
aan Zijn doorluchte wonderdaan; 
en wil Zijn straffen gadeslaan. 
 
Gij volk, uit Abraham gesproten, 
dat zoveel gunsten hebt genoten, 
gij Jakobs kind’ren, die de Heer' 
heeft uitverkoren, meld Zijn eer. 
De Heer is onze God, die d' aard' 
alom door Zijn gericht vervaart. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 106 vers 2 en 3 

Welzalig elk, die 't recht betracht, 
die t' allen tijd' Zijn wetten acht. 
O HEER, laat mij, naar 't welbehagen 
dat G' in Uw volk steeds hebt getoond, 
ook roem op Uw bescherming dragen, 
en met Uw zegen zijn bekroond. 
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Geef, dat mijn oog het goed’ aanschouw 
't welk Gij, uit onbezweken trouw, 
Uw uitverkoor'nen toe wilt voegen; 
opdat ik U mijn rotssteen noem', 
en delend in Uws volks genoegen, 
mij met Uw erfdeel blij beroem'. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Genesis 14 : 14 – 24 (HSV) 
14 Toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, 
bewapende hij zijn geoefende mannen die in zijn huis geboren waren, 
driehonderdachttien man, en hij achtervolgde hen tot aan Dan. 
15 Hij verdeelde zich 's nachts tegen hen in groepen, hij en zijn manschappen, 
en versloeg hen; en hij achtervolgde hen tot aan Hoba, dat links van Damascus 
ligt. 
16 En hij bracht alle bezittingen terug, en ook zijn broeder Lot en zijn bezittingen 
bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. 
17 Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was 
van het verslaan van Kedor-Laomer en de koningen die bij hem waren, naar het 
dal Sjave, dat is het tegenwoordige Koningsdal. 
18 En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij was een 
priester van God, de Allerhoogste. 
19 En hij zegende hem en zei: 
Gezegend zij Abram 
door God, de Allerhoogste, 
Die hemel en aarde bezit! 
20 En geloofd zij God, de Allerhoogste, 
Die overgeleverd heeft 
uw tegenstanders in uw hand! 
En Abram gaf hem van alles een tiende deel. 
21 De koning van Sodom zei tegen Abram: Geef mij de mensen, maar houd de 
bezittingen voor uzelf. 
22 Maar Abram zei tegen de koning van Sodom: Ik zweer bij de HEERE, God, 
de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit, 
23 dat ik niets, van draad tot schoenriem toe, ja, niets van alles wat van u is, zal 
nemen, zodat u niet kunt zeggen: Ik heb Abram rijk gemaakt. 
24 Verre daarvan! Alleen wat de knechten gegeten hebben, en het deel van de 
mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre; laten die hun deel 
nemen! 
 
Inzameling van de gaven  
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Zingen Mijn toevlucht (Sela) 
De Heer is je schild en bevrijder, 
de Redder die niet van je wijkt. 
Onder Zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 
 
In Gods nabijheid is geen angst meer 
voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
open je ogen en zie dat het kwaad vergaat. 
 
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in Zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
 
Als je mag wonen bij de Hoogste 
ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, maar vertrapt de tegenstand. 
 
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in Zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
 
Ik bevrijd wie Mij liefheeft 
en bescherm wie Mij kent. 
Roep je Mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben Ik bij je 
en bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 
 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
 
Ik vertrouw op U. 

 
Verkondiging 
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Zingen Psalm 110 vers 4 en 5 
U heeft de HEER, Wie 't nooit berouwt, gezworen: 
" 'k Heb U, Mijn volk tot heil, Mijn naam ten prijs, 
in Mijne raad het priesterambt beschoren, 
dat eeuwig duurt naar Melchizédeks wijs." 
 
De HEER zal steeds Uw rechterhand verzellen, 
Zijn mogendheid met U ten strijde gaan, 
en koningen, die tegen U zich stellen, 
ten dage van Zijn grimmigheid verslaan. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Toekomst vol van hoop (Sela) 

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.   
 
Ook al zijn er duizend vragen,    
al begrijpen wij U niet,   
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.   
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

 
Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: Onze schuilplaats is God 
Er is hoop die groter dan de dood is. 
Er is leven sterker dan het sterven. 
Er is licht dat niemand ooit kan doven. 
Er is liefde die nooit teleur zal stellen. 
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Er is vrede ver voorbij de onrust. 
Er is blijdschap dieper de tranen. 
Er is sterkte zelfs in onze zwakte. 
Er is trouw die ons nooit zal verlaten. 
 
Onze hulp en onze verwachting 
is in U voor eeuwig. 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven. 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Er is troost die sterker dan de pijn is. 
Er is vreugde groter dan ons lijden. 
Er is antwoord midden in de twijfel, 
overwinning dwars door al ons strijden. 
 
Onze hulp en onze verwachting 
is in U voor eeuwig. 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven. 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 
en alle tranen voor altijd zal drogen 
is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig. 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven. 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 
en alle tranen voor altijd zal drogen 
is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God. 

 


