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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld, wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, zondag 15 januari 2023 
Aanvang 18.00 uur 
 
 

Voorganger: Ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg 
 
Voor de dienst 

Zang: Goodness of God (Bethel Music) 
I love You, Lord, 
for Your mercy never failed me. 
All my days, I've been held in Your hands. 
From the moment that I wake up 
until I lay my head, 
I will sing of the goodness of God. 
 

Ik hou van U Heer.  
Uw genade heeft me nooit teleurgesteld.   
Al mijn dagen heeft U mij in Uw handen gehouden.   
Vanaf het moment dat ik ontwaak  
tot ik mijn hoofd te ruste leg 
zal ik zingen van de goedheid van God. 

 
All my life You have been faithful. 
All my life You have been so, so good. 
With every breath that I am able, 
oh, I will sing of the goodness of God. 
 

Heel mijn leven bent U trouw geweest. 
Heel mijn leven bent U zo, zo goed geweest. 
Met alle adem die in mij is 
zal ik zingen van de goedheid van God. 

 
I love Your voice. 
You have led me through the fire. 
In darkest night You are close like no other; 
I've known You as a Father, 
I've known You as a Friend, 
and I have lived in the goodness of God. 
 

Ik hou van Uw stem. 
U heeft mij door het vuur geleid. 
En in de donkerste nacht was U dichterbij dan wie dan ook; 
ik ken U als een Vader, Ik ken U als een Vriend, 
En ik heb geleefd in de goedheid van God. 

 
All my life You have been faithful. 
All my life You have been so, so good. 
With every breath that I am able, 
oh, I will sing of the goodness of God. 
 

Heel mijn leven bent U trouw geweest. 
Heel mijn leven bent U zo, zo goed geweest. 
Met alle adem die in mij is 
zal ik zingen van de goedheid van God. 
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Your goodness is running after, it's running after me, 
Your goodness is running after, it's running after me. 
With my life laid down, I'm surrendered now, 
I give You everything 
Your goodness is running after, it's running after me,  
Your goodness is running after, it's running after me, 
Your goodness is running after, it's running after me. 
With my life laid down, I'm surrendered now, 
I give You everything 
Your goodness is running after, its running after me 
 

Want Uw goedheid volgt mij, 
Uw goedheid volgt mij.  
Mijn leven heb ik afgelegd, ik heb me aan U overgegeven, 
Ik geef U alles. 
Want Uw goedheid volgt mij, 
Uw goedheid volgt mij.  
Mijn leven heb ik afgelegd, ik heb me aan U overgegeven, 
Ik geef U alles. 
Uw goedheid volgt mij.  

 
All my life You have been faithful. 
All my life You have been so, so good. 
With every breath that I am able, 
oh, I will sing of the goodness of God. 
I will sing, I will sing of the goodness of God 
 

Heel mijn leven bent U trouw geweest. 
Heel mijn leven bent U zo, zo goed geweest. 
Met alle adem die in mij is 
O, zal ik zingen van de goedheid van God, 
zal ik zingen van de goedheid van God. 

 
How I love You, How I love You, 
You have not forsaken me. 
How I love You, How I love You. 
With You is where I want to be. 
 

Wat houd ik van U, wat houd ik van U 
U heeft me niet verlaten. 
Wat houd ik van U, wat houd ik van U 
Bij U is waar ik wil zijn. 

 
How I love You, How I love You 
You have not forsaken me 
How I love You, How I love You 
With You is where I want to be 
 

Wat houd ik van U, wat houd ik van U 
U heeft me niet verlaten. 
Wat houd ik van U, wat houd ik van U 
Bij U is waar ik wil zijn. 

 
All my life You have been faithful 
and all my life You have been so, so good. 
With every breath that I am able 
I will sing of the goodness of God, 
Oh, I will sing of the goodness of God. 
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Heel mijn leven bent U trouw geweest, 
En heel mijn leven bent U zo, zo goed voor mij geweest.  
Met alle adem die in mij is 
zal ik zingen van de goedheid van God,   
o, zal ik zingen van de goedheid van God. 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Opwekking 674 

Zie de stroom van Jezus' liefde 
overstelpend als een vloed. 
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht 
met Zijn eigen kostbaar bloed. 
 
Wie kan zwijgen van Zijn liefde 
of vergeten wat Hij deed? 
Jezus' naam zij steeds geprezen, 
tot in alle eeuwigheid! 
 
Aan het kruis werd Jezus' offer 
tot een bron die altijd blijft. 
Door de sluizen van Gods goedheid 
stroomde Zijn barmhartigheid. 
 
Een rivier van diepe liefde 
daalde uit de hemel neer, 
bracht ons vrede met de Vader, 
schonk de wereld leven weer. 
 
Het is Uw volmaakte liefde, 
die mijn diepste angst verdrijft. 
Vol vertrouwen mag ik komen, 
waar Uw rechterstoel verrijst. 
 
Want mijn rechter is mijn redder, 
mijn verlosser pleit voor mij. 
Hij heeft zelf mijn straf gedragen; 
Jezus, mijn gerechtigheid! 
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Wie kan zwijgen van Zijn liefde, 
of vergeten wat Hij deed? 
Jezus' naam zij steeds geprezen, 
tot in alle eeuwigheid! 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 118 vers 1 en 14 

Laat ieder 's HEEREN goedheid loven; 
want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 
en zeggen; "Roemt Gods majesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" 
 
Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
verhogen Uwe majesteit. 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 
want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 

 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Psalm 68 vers 10 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
zelfs bij het naad’ren van de dood, 
volkomen uitkomst geven. 

 
Gebed  
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Schriftlezing Hosea 11 : 1 - 11 
1 Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, 
en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen. 
2 Maar hoe meer zij hen riepen, 
hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. 
Aan de Baäls offerden zij 
en voor de afgodsbeelden brachten zij reukoffers – 
3 Ik echter leerde Efraïm lopen. 
Hij nam hen op Zijn armen, 
maar zij erkenden niet dat Ik hen genas. 
4 Ik trok hen met menselijke touwen, 
met koorden van liefde. 
Ik was voor hen als zij die het juk 
van op hun kaken omhoogtillen, 
en Ik reikte hem voer toe. 
5 Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte, 
maar Assyrië, dat zal zijn koning zijn, 
want zij weigeren zich te bekeren. 
6 Het zwaard zal in zijn steden rondgaan, 
het zal zijn grendels vernietigen en verslinden 
vanwege hun opvattingen. 
7 Mijn volk volhardt in afkeer van Mij. 
Zij roepen wel tot de Allerhoogste, 
maar gezamenlijk roemt men Hem niet. 
8 Hoe zou Ik u prijsgeven, Efraïm, 
u uitleveren, Israël? 
Hoe zou Ik u prijsgeven als Adama, 
met u doen als met Zeboïm? 
Mijn hart keert zich in Mij om, 
al Mijn medelijden is opgewekt. 
9 Ik zal Mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen, 
Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronde te richten. 
Want Ik ben God, en geen mens, 
de Heilige in uw midden, 
en in de stad zal Ik niet komen. 
10 Zij zullen achter de HEERE aan gaan, 
Hij zal brullen als een leeuw. 
Ja, Híj zal brullen, 
en de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. 
11 Zij zullen bevende komen als een vogel uit Egypte, 
als een duif uit het land Assyrië. 
Dan doe Ik hen wonen in hun huizen, 
spreekt de HEERE. 
 
Inzameling van de gaven  
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Zingen Psalm 145 vers 3 en 5 
Zij zullen, uit de volheid van 't gemoed, 
gedachtig aan de milde overvloed 
van Uwe gunst, die roemen bij elkeen, 
en juichen van al Uw gerechtigheen. 
De HEER' is goed en vriend'lijk en weldadig, 
barmhartig, mild, lankmoedig en genadig; 
Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken; 
Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken. 
 
Uw heerschappij verduurt zelfs d' eeuwigheid; 
Uw koninkrijk is eind'loos uitgebreid. 
Gij ondersteunt hem, die voor 't onheil zwicht: 
wie nederstort, wordt door U opgericht. 
't Ziet al op U; 't blijft alles op U wachten; 
Gij sterkt door spijs, te rechter tijd, hun krachten; 
G' ontsluit Uw hand, ontfermend en weldadig, 
Opdat Uw gunst, al wat er leeft, verzadig'. 

 
Verkondiging – Gods bewogen hart 
 
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. 



7 
 
 

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 
 
Zingen Op Toonhoogte 199 
(Allen) 

1 Jezus alleen, ik bouw op Hem. 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik Zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij Zijn liefde leef ik nu. 

(Vrouwen) 
2 Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 

(Allen) 
En door Zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij Zijn sterven leef ik nu. 

(Mannen) 
3 Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al Zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 

 



8 
 
 

(Allen) 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij Zijn bloed ben ik nu vrij. 
 
4 Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit Zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 

 
Zegen 
 
 
Na de dienst 

Zang: Geef licht (Connected) 
Die tijd dat Jezus kwam op aarde,    
was het donker en stil. 
Van al het machtsmisbruik,  
raakten de mensen verdeeld. 
Maar toen werd Hij geboren, 
was de stilte voorbij. 
Hij bracht weer licht op aarde 
voor jou en mij. 
 
Nu kijk ik om me heen     
en zie dezelfde duisternis. 
En dat de angst regeert, 
en ik weet niet meer wat waarheid is. 
Maar dankzij zijn geboorte      
hoeft het niet donker te zijn 
Wij zijn het licht op aarde, 
sta op en schijn!    
 
Geef licht, o geef licht 
en laat het schijnen in de donkere nacht. 
Geef licht, ja, geef licht, 
er is een wereld die op je wacht. 
Jezus kwam naar de aarde, 
en maakte die vrij. 
Hij leerde ons om een licht te zijn. 
Dus geef licht. Geef licht en schijn om je heen. 
 
Nu zien we dankbaar uit    
naar Christus’ wederkomst    
omdat Hij in het graf  
het duister overwon. 
En nu mogen wij stralen     
dankzij het bloed van het Lam 
dat eeuwen lang geleden op aarde kwam. 
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Geef licht, o geef licht 
en laat het schijnen in de donkere nacht. 
Geef licht, ja, geef licht, 
er is een wereld die op je wacht. 
Jezus kwam naar de aarde, 
en maakte die vrij. 
Hij leerde ons om een licht te zijn. 
Dus geef licht. Geef licht en schijn om je heen. 
 
In het spreken, in het zwijgen (Geef licht)  
In je komen en je gaan (Geef licht) 
In de chaos, in de stilte (Geef licht) 
Kom tot het doel van je bestaan (Geef licht) 
 
In het spreken in het zwijgen (Geef licht) 
In je komen en je gaan (Geef licht) 
In de chaos, in de stilte (Geef licht) 
Hier ligt het doel van je bestaan     
 
Geef licht, o geef licht 
en laat het schijnen in de donkere nacht. 
Geef licht, ja, geef licht, 
er is een wereld die op je wacht. 
 
Geef licht, o geef licht 
en laat het schijnen in de donkere nacht. 
Geef licht, ja, geef licht, 
er is een wereld die op je wacht. 
Jezus kwam naar de aarde, 
en maakte die vrij. 
Hij leerde ons om een licht te zijn. 
Dus geef licht. Geef licht en schijn om je heen. 
 
Geef licht, geef licht.      
Er is een wereld die op je wacht. 

 
 


