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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
De Parel, zondag 15 januari 2023, aanvang 09.30 uur 
 
Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
Voor de dienst 

Zang: Ik kan niet zonder U (Christiaan Verwoerd) 
Laat mij vol zijn van U, heel de dag die voor me ligt, 
laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta. 
Laat de keuzes die ik maak op Uw glorie zijn gericht, 
Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag. 
 
Laat mij liefdevol zijn als Uw warmte wordt gemist, 
laat mij scherp zijn als de waarheid wordt verdraaid. 
Laat mijn daden mogen spreken als een goed getuigenis, 
Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag. 
 
Ik kan niet zonder U, niet zonder Uw licht. 
Want U bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. 
Ik kan niet zonder U en daarom is mijn vraag: 
Heer, wilt U mij helpen? Geeft U mij wijsheid vandaag. 
 
Laat mij spreken met moed als Uw stem niet wordt gehoord. 
Laat mij huilen als het leed om droefheid vraagt. 
Laat mij zwijgen als de stilte meer zal spreken dan het woord, 
Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag. 
 
Laat mij wachten op U, ook als de stilte even duurt. 
Laat mij strijden als de zonde mij belaagt. 
Laat mij elk moment weer inzien dat ik niets kan zonder U, 
o Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag. 
 
Want ik kan niet zonder U, niet zonder Uw licht. 
Want U bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. 
Ik kan niet zonder U en daarom is mijn vraag: 
Heer, wilt U mij helpen? Geef mij de wijsheid vandaag. 
 
O, waar ik ook ben en wat ik ook doe, 
U bent altijd bij mij, God van wijsheid. 
Geef mij de kracht om Uw wil te doen, 
laat Uw Geest mij leiden, God van wijsheid. 
 
Ik kan niet zonder U, niet zonder Uw licht. 
Want U bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. 
Ik kan niet zonder U en daarom is mijn vraag: 
Wilt U mij helpen? Geef mij Uw wijsheid vandaag. 
Ja, wilt U mij helpen? Geeft U mij wijsheid vandaag. 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Op Toonhoogte 257 vers 1 en 4 
Jezus, ga ons voor  
deze wereld door,  
en U volgend op Uw schreden  
gaan wij moedig met U mede.  
Leid ons aan Uw hand  
naar het Vaderland. 
 
In de woestenij,  
Heer, blijf ons nabij  
met Uw troost en met Uw zegen  
tot aan ’t eind van onze wegen.  
Leid ons op Uw tijd  
in Uw heerlijkheid. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 7 vers 1, 4 en 5 

1 De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 
 
4 De Heer is mijn herder! 
In ’t hart der woestijn  
verkwikken en laven  
Zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken  
met brood en met wijn. 
 
5 De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
‘k Zal immer verkeren  
in ’t huis mijnes Heeren:  
zo kroont met haar zegen  
Zijn liefde m’altijd. 

 
Wetslezing 
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Zingen Op Toonhoogte 379 
1 Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen 
Waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Refrein 
Kom, Jezus kom, 
Vul dit land met Uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur. 
Zend Uw rivier, laat Uw heil 
Heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, Uw woord: 
Dat het licht overwint. 

 
2 Heer, 'k wil komen in Uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

(Refrein) 
 
3 Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt Uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 

(Refrein) 
 
Gebed  
 
Kindermoment 
 
Schriftlezing Mattheüs 3 : 1 - 12 
1 In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van 
Judea,  
2 en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 
3 Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij 
zei: De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere 
gereed, maak Zijn paden recht. 
4 Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn 
middel; zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. 
5 Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar 
hem uit, 
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6 en zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden 
beleden. 
7 Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, 
zei hij tegen hen: Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u moet 
vluchten voor de komende toorn? 
8 Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, 
9 en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; 
want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan 
verwekken. 
10 De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen 
goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 
11 Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker 
dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen 
met de Heilige Geest en met vuur. 
12 Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn 
tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur 
verbranden. 
 
Kinderlied Op Toonhoogte 531 

Refrein: 
Jezus is de goede Herder. 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de goede Herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 

 
1 Als je 's avonds niet kunt slapen 
en je bang in 't donker bent, 
denk dan eens aan al die schaapjes, 
die de Heer bij name kent.    (Refrein) 
 
2 En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede Herder, 
Hij vergeet zijn schaapjes niet.  (Refrein) 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 84 vers 3 

Welzalig hij, die al zijn kracht  
en hulp alleen van U verwacht  
die kiest de welgebaande wegen 
Steekt hem de hete middagzon 
in 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 
en stort op hen een milde regen, 
een regen, die hen overdekt, 
verkwikt en hun tot zegen strekt. 
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Verkondiging 
 
Zingen Op Toonhoogte 236 

1 Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
2 Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van Zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
3 Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 

 
Afscheid en meegeven zegen aan Quinten en Marieke de Jong 
 
Toezingen zegen met Op Toonhoogte 167 (gewijzigd) 

Zegen hen waar ze in geloof voor leven. 
Zegen hen waar ze hoop en liefde geven. 
Zegen, om de ander tot zegen te zijn! 
O God zegen hen tot in eeuwigheid. 
  
Vader, maak hen tot een zegen 
hier in de woestijn, 
wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
zijn zij zegenend nabij, 
van Uw liefde delend, 
waarin zij zelf tot bron van zegen zijn. 



6 
 
 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 139 vers 14 

Doorgrond m' en ken mijn hart, o HEER; 
is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m' en zie of mijn gemoed 
iets kwaads, iets onbehoorlijks voed’, 
en doe mij toch met vaste schreden 
de weg ter zaligheid betreden. 
 

Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: Gods verhaal gaat door (Sela) 
Als onze wegen leiden  
naar een nieuwe horizon, 
zal God Zijn trouw bewijzen; 
Hij houdt vast wat Hij begon. 
Ook straks als onze paden 
niet langer samengaan; 
wij blijven diep verbonden 
in Zijn Geest en in Zijn Naam. 
 
Gods verhaal gaat door; 
Hij geeft een nieuw begin. 
Zo stappen wij de toekomst in. 
Gods verhaal gaat door; 
samen zingen wij met een hart vol dankbaarheid. 
 
Wij vieren wat geweest is. 
Wij gaan door met goede moed. 
Waar God steeds met ons meegaat, 
schijnt Zijn licht en is het goed. 
Ook straks als onze paden 
niet langer samengaan; 
wij blijven diep verbonden 
in Zijn Geest en in Zijn Naam. 
 
Gods verhaal gaat door; 
Hij geeft een nieuw begin. 
Zo stappen wij de toekomst in. 
Gods verhaal gaat door; 
samen zingen wij met een hart vol dankbaarheid. 
 
U gaat voor ons uit.  
U gaat voor ons uit. 
U gaat voor ons uit, U bent om ons heen,  
laat ons nooit alleen. 
U gaat voor ons uit. 
 
Gods verhaal gaat door; 
Hij geeft een nieuw begin. 
Zo stappen wij de toekomst in. 
Gods verhaal gaat door; 
samen zingen wij met een hart vol dankbaarheid. 
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Gods verhaal gaat door; 
Hij geeft een nieuw begin. 
Zo stappen wij de toekomst in. 
Gods verhaal gaat door; 
samen zingen wij met een hart vol dankbaarheid. 

 

 

 


