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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld, wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, zaterdag 31 december 2022 
Aanvang 19.00 uur 
 
 

Voorganger:  
Ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam 
 
Oudejaarsavond 
 
 
Voor de dienst 

Zang: Opwekking 573 
We zijn hier bij elkaar 
om de Koning te ontmoeten. 
Wij zijn hier bij elkaar 
om te eren onze Heer. 
We zijn hier bij elkaar 
om te vieren dat Hij goed is. 
En wij prijzen en aanbidden Hem. 
Jezus, onze Heer. 
 

Refrein: 
Heer U bent welkom, welkom. 
U bent welkom, grote Koning. 
Wij heffen onze handen op. 
Naar de God van alle eeuwen. 
Heer U bent welkom, welkom. 
U bent welkom, Zoon van God. 
Wij richten heel ons hart op U. 
U bent welkom in ons midden. 

 
We zijn hier bij elkaar  
om de Koning te ontmoeten. 
Wij zijn hier bij elkaar 
om te eren onze Heer. 
We zijn hier bij elkaar 
om te vieren dat Hij goed is. 
En wij prijzen en aanbidden Hem. 
Jezus, onze Heer. 
 

Refrein 2x 
 
 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Psalm 107 vers 15 en 16 
Hij doet de storm bedaren, 
de golven zwijgen stil; 
nu rijst de vreugd; de baren 
zijn effen op Gods wil; 
nu wijkt verslagenheid, 
na zoveel angstig slaven, 
daar God hen veilig leidt 
in hun begeerde haven. 
 
Laat zulken eer bewijzen 
aan 's HEEREN gunst en macht, 
en al Zijn wond'ren prijzen, 
voor 't menselijk geslacht; 
en, dankbaar, bij 't gemeen 
God hun Verlosser noemen, 
en bij 's lands overheên 
Zijn naam en deugden roemen. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 93 vers 1 en 2 

De HEER' regeert; de hoogste Majesteit, 
bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, 
bevestigt d' aard' en houdt door Zijne hand 
dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 
 
Gij hebt Uw troon van eeuwigheid gegrond. 
De waat'ren, HEER', verheffen zich in 't rond; 
rivier en meer verheffen hun geruis; 
het siddert al op 't woedend stroomgedruis. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 93 vers 3 en 4 

Maar, HEER', Gij zijt veel sterker dan 't geweld 
der waat'ren, die Uw almacht palen stelt 
de grote zee zwijgt op Uw wenk en wil, 
hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil. 
 
Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 
al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER', 
eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 



3 
 
 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Psalm 93 
1 De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, 
de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. 
Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen; 
2 vast staat Uw troon, van oudsher, 
U bent van eeuwigheid. 
3 De rivieren verheffen, HEERE, 
de rivieren verheffen hun stem, 
de rivieren verheffen hun gebruis. 
4 De HEERE in de hoogte is machtiger 
dan het bruisen van machtige wateren, 
de machtige golven van de zee. 
5 Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar; 
de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE, 
tot in lengte van dagen. 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 90 vers 1 en 9 

Gij zijt, o HEER, van d' allervroegste jaren 
voor ons geweest een toevlucht in gevaren. 
Eer berg en rots uit niet geboren waren, 
eer d' aarde rustt' op hare grondpilaren, 
van eeuwigheid, o God Die eeuwig leeft, 
zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong heeft. 
 
Laat Uw gena ons met haar troost verrijken, 
en laat Uw werk aan Uwe knechten blijken, 
Uw heerlijkheid niet van hun kind'ren wijken; 
Uw liefd', Uw macht behoed' ons voor bezwijken. 
Sterk onze hand, en zegen onze vlijt; 
bekroon ons werk, en nu, en t' allen tijd'. 

 
Verkondiging n.a.v. Psalm 93 : 3 
 
Zingen Op Toonhoogte 306 

Refrein: 
Glorie aan God. 
Glorie aan God. 
Glorie aan God. 
Glorie aan God. 
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Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij ’s het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, 
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, 
wij knielen voor Jezus. 
Groot is Zijn troon, 
eeuwig Zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

Refrein 
  
Kondigt het aan, 
door de kracht van Zijn naam: 
heel de aard’ wordt vervuld 
van Zijn glorie! 
Satan, hij beeft, 
want hij weet: Jezus leeft! 
Hij ’s verslagen, 
het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

Refrein 
  
Heersen met Hem 
op de troon en Zijn stem 
spreekt van liefde, vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij, alle tranen voorbij, 
eeuwig vreugde voor God, 
lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

Refrein 
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Dankgebed en voorbeden 
 
Toekomst-medley (Tot aan die dag, Op die dag, Een toekomst vol van 
hoop) – LEEF 

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog,  
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.  
Eenmaal heelt U iedere wond.  
Heel de oude wereld verdwijnt,  
de pijn voorbij. 
 

Refrein:   
Op die dag, in de hemel,  
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn!  
Dan zijn wij bij Jezus  
en klinkt het overwinningslied. 

 
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken  
in de allerzwartste nacht. 
 
Maar eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.  
Eenmaal zal het duidelijk zijn.  
Alle zorg en wanhoop verdwijnt;  
de angst voorbij. 

Refrein:   
 

Tussenspel  
 
Ik verlang zo naar die dag  
dat ik neerkniel aan Uw voeten,  
en ik U mag herkennen aan Uw stem;  
dat we samen hand in hand  
het hemels paradijs betreden;  
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent. 
 

Tot aan die dag  
wil ik weten wie U bent,  
wil ik leven dicht bij U  
en mij geven in aanbidding. 
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Tot aan die dag  
wil ik horen wat U zegt  
en Uw woorden tot mij nemen  
als een kostbaar geschenk.  
Tot aan die dag. 

 
Refrein (2x):   
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen. 

 
Zingen Op Toonhoogte 399 

1 Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
2 Heer, ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom! 
 
3 Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand’len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in Uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
4 Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 
Zegenbede 



7 
 
 

 
Na de dienst 
Zang: Juich/Hij is verheerlijkt   

Juich, want Jezus is Heer. 
Kinderen Sions, verblijd u ter ere van Hem, 
die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft; 
Jezus de Koning, 
die mensen het leven weer geeft. (2x) 
 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog, 
'k zal Hem prijzen. 
Hij is verheerlijkt, 
voor eeuwig verheerlijkt 
en ik verhoog Zijn naam. 
Hij is mijn God, 
Zijn waarheid houdt eeuwig stand. 
hemel en aard' 
verheugen zich in Zijn naam. 
 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog. 
 
Juich, want Jezus is Heer. 
Kinderen Sions, verblijd u ter ere van Hem, 
die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft; 
Jezus de Koning, 
die mensen het leven weer geeft. 
 
 


