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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld, wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, zondag 26 februari 2023 
Aanvang 18.00 uur 
 
 

Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
 
Voor de dienst: instrumentale muziek 
(orgel en piano); mededelingen op het scherm 
 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang koor Psalm 42/43 + gemeente 
Koor (bas/tenor) 

Als een uitgeputte hinde,  
die naar stromend water smacht, 
zo verlang ik U te vinden,  
God, mijn levensbron, mijn kracht. 
Ik heb dorst, mijn hart lijdt pijn,  
wanneer zal ik bij Hem zijn? 
Wanneer zal ik Hem ontmoeten,  
zal Zijn glimlach mij begroeten? 

Koor  

Waarom, ziel, zo aangeslagen?  
Waarom boordevol verdriet? 
Hoop op God en laat je dragen.  
Hij vergeet je zeker niet. 
Want de dag komt (heb geduld),  
dat je Hem aanbidden zult. 
Straks zal ik Zijn naam belijden:  
Hij zal mij opnieuw bevrijden. 

Koor 

Maar de Heer zal uitkomst geven,  
Hij die ’s daags Zijn gunst gebiedt. 
‘k Zal in dit vertrouwen leven  
en dat melden in mijn lied. 
‘k Zal Zijn lof zelfs in de nacht  
zingen, daar ik Hem verwacht. 
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,  
tot de God mijns levens heffen.  
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Koor en gemeente 

Dan ga ik op tot Gods altaren,  
tot God, mijn bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel Gods heil ervaren  
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor God die al mijn vreugde zijt  
en eind’loos mij verblijdt. 

 
Koor en gemeente 

Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,  
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op ’s Heeren welbehagen.  
Hij doet weldra de morgen dagen. 
Ja, ik zal zingen tot Zijn eer;  
mijn redder is de Heer! 

Koor 

Amen. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Koor: Maranatha 

Wanneer komt de dag, wanneer o God  
zal de nacht voorgoed ten einde zijn? 
Komt de tijd dat alles anders wordt,  
er geen tranen en geen rouw meer zijn? 
  
Iedereen zal zien hoe Jezus komt  
op de wolken met bazuingeschal. 
Vol van luister, stralend als de zon;  
Heer hoe lang nog voor U komen zal? 
Refrein 

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!  
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed. 
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer;  
Jezus, wacht toch niet langer, kom. 

  
Heer wij zien met groot verlangen uit  
naar het eeuwig koninkrijk van God. 
Waar Uw kerk zal stralen als Uw bruid,  
met haar bruidegom verenigd wordt. 
Refrein 

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!  
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed. 
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer;  
Jezus, wacht toch niet langer, kom. 
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Hef je handen op en kijk omhoog,  
prijs de Heer aanbid Hem met ontzag. 
Met een brandend hart vervuld van hoop,  
Jezus komt! Er is een nieuwe dag. 

Refrein 
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!  
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed. 
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer;  
Jezus, wacht toch niet langer, kom. 
 

Niets is beter dan bij U te zijn.  
Wat een vreugde om te leven zonder pijn.  
Dan kniel ik neer voor U mijn Heer,  
Jezus wacht toch niet langer, kom. 
Jezus wacht toch niet langer, kom. 

 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Psalm 84 vers 3 en 6 

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. 
 
Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 
is t’allen tijd een zon en schild. 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
onthouden, zelfs niet in de dood, 
die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER, die op U bouwt, 
en zich geheel aan U vertrouwt! 

 
Gebed  
 
Schriftlezing 2 Samuel 23 : 13 - 17 
13 Drie van de dertig hoofdmannen gingen eens op weg en kwamen tijdens de 
oogst bij David, in de grot van Adullam; een groep Filistijnen had zijn kamp 
opgeslagen in het dal Refaïm. 
14 Toen David in de vesting was – er was toen een wachtpost van de 
Filistijnen in Bethlehem – 
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15 kreeg David dorst en zei: Wie geeft mij water te drinken uit de bron van 
Bethlehem, die bij de poort ligt? 
16 Toen baanden die drie helden zich een weg door het kamp van de 
Filistijnen en putten water uit de bron van Bethlehem, die bij de poort ligt, 
droegen het mee en kwamen bij David. Hij wilde het echter niet drinken, maar 
goot het uit voor de HEERE, 
17 en zei: Er is bij mij geen sprake van, HEERE, dat ik dit zal doen! Zou ik het 
bloed van de mannen drinken die er met gevaar voor hun leven op uit gegaan 
zijn? En hij wilde het niet drinken. Zo deden deze drie helden. 
 
Inzameling van de gaven  
 
Koor: Blijf mij nabij + gemeente 
Koor 

1. Blijf mij nabij, wanneer het avond is, 
wanneer het licht vergaat in duisternis. 
Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet, 
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet. 

Koor en gemeente 

2. Reik mij Uw hand en spreek Uw reddend woord, 
wijs mij de weg en leid mij veilig voort. 
Blijf mij nabij in vreugde en verdriet. 
Ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet. 

Mannen koor en mannen gemeente 

3. U heb ik nodig, Uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis 
Wie anders zal mijn Leidsman zijn dan Gij 
In nacht en ontij Heer, blijf mij nabij 

Koor  

4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 

Koor en gemeente 

5. Wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht, 
wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht, 
dan weet ik, Heer, dat U mijn zwakheid ziet, 
dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet. 

 
Verkondiging  
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Zingen Op Toonhoogte 16 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

 
Koor: Op die dag 

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 
Eenmaal heelt U iedere wond. 
Heel de oude wereld verdwijnt; 
de pijn voorbij. 
 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 
Eenmaal zal het duidelijk zijn. 
Alle zorg en wanhoop verdwijnt, 
de angst voorbij. 
 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn! 
Dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus: 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw, 
op die dag. 
 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 
Eenmaal is het vechten voorbij. 
Dan zien we Uw macht en Uw pracht, 
op die dag. 
 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn! 
Dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
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Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus: 
kan genade heerlijker zijn? 
 
En U maakt ons anders en nieuw; 
ja, U maakt ons anders en nieuw, 
Heer, U maakt ons anders en nieuw 
op die dag. 
 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn! 
Dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied.  
 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn! 
Dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied.  

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Koor: Eens zal op die grote morgen + gemeente 
Koor:  

Eens zal op die grote morgen  
klinken het bazuingeschal. 
Dan zal Jezus wederkomen  
als de Redder van ’t heelal. 

Koor en gemeente: 

Wie zal op die grote morgen  
buigen voor die Majesteit? 
Wie zal op die grote morgen  
vluchten voor die heerlijkheid? 

 Koor:  

Eens zal op die grote morgen  
’t mensdom zwijgen, eind’lijk stil. 
Dan zal Jezus Christus vragen:  
wat deed U om mijnentwil? 

Koor en gemeente: 

Wie zal op die grote morgen  
buigen voor die Majesteit? 
Wie zal op die grote morgen  
vluchten voor die heerlijkheid? 

 Koor en gemeente:  

Eens zal op de grote morgen  
Jezus’ macht worden erkend 
Dan zal ieder mens beseffen  
dat Gods woord geen leugens kent. 
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Koor en gemeente: 

Wie zal op die grote morgen  
buigen voor die Majesteit? 
Wie zal op die grote morgen  
vluchten voor die heerlijkheid? 

 
Zegen 
 
Na de dienst 

Zang koor: Op die dag (zie hiervoor!) 
 


