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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
De Parel, zondag 20 november 2022, aanvang 09.30 uur 
 
Voorganger:  
Ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht 
 
Voor de dienst 

Zang: Opwekking 815, Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U, en alles is tot U. 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid. (2x) 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer, 
Jezus is Koning. 
Breng hulde, geef Hem eer. 
 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U, en alles is tot U. 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer, 
Jezus is Koning. 
Breng hulde, geef Hem eer. (2x) 
 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U, en alles is tot U. 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 299 

1 Bron van licht en leven,  
wij aanbidden U. 
Onze God voor eeuwig,  
Heer, wij danken U. 

Refrein 
Laat de zon van Uw gerechtigheid  
opgaan over ons leven;  
en wij zien U in Uw heerlijkheid,  
halleluja. 
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2 U bent onze Vader,  
wij aanbidden U. 
U geeft ons genade,  
Heer, wij eren U. 

Refrein 
 
3 U bent onze Koning,  
wij aanbidden U. 
U wilt bij ons wonen,  
Heer, wij prijzen U. 

Refrein 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 28 vers 1 en 5 (nb) 

Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here! 
Blijf U niet zwijgend van mij keren, 
ik word een dode met de doden, 
als Gij U doof houdt voor mijn noden. 
Ik hef mijn hand naar waar Gij zijt, 
verborgen in Uw heiligheid. 
 
Hij is een kracht voor al de zijnen! 
Hij zal hun tot een hulp verschijnen 
en Zijn gezalfde tot een zegen! 
Verlos Uw erfdeel allerwegen! 
Uw eigendom, o Here, weid 
en draag het tot in eeuwigheid! 

 
Lezing van het gebod (Leviticus 19) 
 
Zingen Op Toonhoogte 249 

1 Vader, vol van vrees en schaamte  
buigen wij voor U.  
Heel uw werk, door ons vertreden,  
klaagt ons, mensheid aan bij U. 
 
Heer ontferm U over ons,  
die schuldig voor U staan.  
U bent onze God en Redder,  
neem ons in Uw liefde aan. 
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2 Vader, in dit uur der waarheid  
keren w’ons tot U.  
O, vergeef ons, Heer herstel ons,  
maak ons hart en leven nieuw. 
 
Vul ons met Uw Heil’ge Geest,  
geef vuur en kracht steeds weer.  
Ieder zal Uw macht aanschouwen,  
dat wij Uw Naam verhogen, Heer. (2x) 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Lukas 18 : 1 - 8 
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? 
 
Kindermoment 
 
Zingen Op Toonhoogte 475 

Refrein 
Als je bidt zal Hij je geven. 
Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen. 
Als je ‘t zoekt dan zul je ‘t vinden, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

 
1 Als je de Vader vraagt om ‘n brood,  
geeft Hij je zeker nooit een steen. 
Al je gebeden, klein of groot,  
heus, Hij vergeet er niet één. 

Refrein 
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2 Als je Mijn Vader iets wilt vragen,  
vraag in Mijn Naam; Ik zal het doen. 
Ik ben met je alle dagen,  
Ik ben dezelfde als toen. 

Refrein 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 43 vers 1, 2 en 3 

1 Geduchte God, hoor mijn gebeden; 
strijd voor mijn recht, en maak mij vrij 
van hen, die, vol arglistigheden, 
gerechtigheid en trouw vertreden, 
opdat mijn ziel Uw naam belij' 
en U geheiligd zij. 
 
2 Mijn God, ik steun op Uw vermogen, 
Gij zijt de sterkte van mijn hart; 
waarom verstoot Gij m' uit Uw ogen, 
waarom ga ik terneergebogen, 
door 's vijands wreed geweld benard, 
gestaag in 't aaklig zwart? 
 
3 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. 

 
Verkondiging over Lukas 18 : 8b 
 
Zingen Psalm 27 vers 7 

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op de Heer', godvruchte schaar, houd moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed. 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer'. 

 
Dankgebed en voorbeden 
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Zingen Liedboek 1973 nr 427 vers 5, 6 en 7 
5 Laat Hem besturen, waken, 
't is wijsheid wat Hij doet! 
Zo zal Hij alles maken, 
dat ge u verwond'ren moet, 
als Hij, die alle macht heeft, 
met wonderbaar beleid 
geheel het werk volbracht heeft, 
waarom gij thans nog schreit. 
 
6 Wel kan Zijn hulp vertragen, 
en 't schijnt soms in de nacht, 
alsof geen licht zal dagen, 
alsof geen troost u wacht, 
als u de angst doet beven 
dat God u niet meer kent, 
dat Hij zich van uw leven 
voorgoed heeft afgewend. 
 
7 Maar blijft gij met vertrouwen 
naar God zien in de nacht; 
dan doet Hij u aanschouwen 
wat gij het minst verwacht. 
Eens zal Hij u bevrijden 
ook van de zwaarste last, 
houd moedig bij het strijden 
aan zijn beloften vast. 

 
Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: Opwekking 858 - De strijd behoort U toe   
Als ik alleen maar de strijd zie, 
ziet U overwinning 
Als ik alleen maar een berg zie, 
ziet U die berg verzet. 
En als ik door een diep dal ga, 
troost U mij met liefde. 
Want ik heb niets meer te vrezen, 
ik ben veilig Heer, met U. 
 

Refrein 
Wanneer ik strijd, dan strijd ik geknield, 
met mijn handen omhoog. 
O God, de strijd behoort U toe. 
Elke angst leg ik voor U neer. 
Ik zing heel de nacht. 
O God, de strijd behoort U toe. 
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Als U voor mij uit gaat, 
wie houdt mij dan tegen? 
Want, Jezus, er is niets onmogelijk voor U. 
Als ik alleen maar de as zie, 
ziet U de schoonheid. 
Als ik alleen maar het kruis zie, 
ziet U het lege graf. 

Refrein 
 
Machtige Redder, 
U leidt ons verder. 
Ja, niets of niemand is gelijk aan onze God. 
U straalt in het donker. 
U heeft overwonnen, 
want niets of niemand is gelijk aan onze God (x2) 

Refrein 
 
O God, de strijd behoort U toe. 

  


