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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. We beginnen 
aan het laatste hoofdstuk van het Evangelie naar de be-
schrijving van Johannes. De verzen 1-17 zullen we lezen 
en daarnaast Psalm 103:6-12. De geschiedenis doet te-
rugdenken aan de verloochening van Petrus. Een zwarte 
bladzijde in zijn leven, zoals ook wij zwarte bladzijden ken-
nen. Wat doet Jezus hiermee? Muzikale medewerking 
wordt verleend door Arjen de Hoop (orgel), Marieke de Rui-
ter (piano), Alise van Genderen (dwarsfluit), Rudy Hakke-
steegt (zang). 
In de avonddienst gaat ds. G.J. Roest uit Huizen voor. We 
lezen Leviticus 23 : 5 - 22, Jozua 5 : 9–15 en Galaten 5:22 
– 6 : 10. De muzikale begeleiding is in handen van Anneke 
van Genderen (orgel/piano), Christy Dubbelman (dwars-
fluit) en Marieke Kool & Jennina Zwijnenburg (zang). 

Collecten 
1. Diaconie (Werelddiaconaat) 
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk van 
Willem Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 
03-05 Reis door de Bijbel – Jesaja, 19.30 uur  
06-05  Huwelijk Coen Hartog & Eline Timmermans 
07-05  Ophalen oud papier 

Meeleven  
Eind januari is dhr. Jaap Muilwijk (Dorpsstraat 16, 3381 
AG) begonnen met een traject van chemokuren en bestra-
lingen nadat er darmkanker bij hem ontdekt was. Woens-
dag 28 april kreeg hij de uitslag van een controle-onder-
zoek en we zijn dankbaar dat er geen uitzaaiingen waren. 
Er volgt nu nog een zware, maar hopelijk afsluitende ope-
ratie. Deze operatie zal naar verwachting op 18 mei 
plaatsvinden in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem of het 
Erasmus Medisch centrum te Rotterdam. Jaap en zijn 
vrouw Aty zijn dankbaar voor de vele kaarten die zij moch-
ten ontvangen, het medeleven en gebed. Zij voelen zich 
daardoor gedragen. We wensen Jaap Muilwijk en zijn 
vrouw Aty Gods kracht en rust toe.  

Meeleven 
• Deze week is er bij Arie en Hetty den Boer (Wilhel-

minalaan 88, 3381 BR) een unit geplaatst, zodat voor 
Arie nu alles beneden en binnen handbereik is. We bid-
den om kracht en zegen in deze voor hen moeilijke en 
zware tijd. 

• Dhr. Arie Stam (Emmalaan 21, 3381 AJ) heeft vrijdag 
het Beatrixziekenhuis mogen verlaten. Er is dankbaar-
heid dat de medische behandelingen aangeslagen zijn 
en zijn gezondheid verbeterd is. 

• Jochem Venis (burg. van der Bruggelaan 8, 3381 AC) 
is vrijdag thuis gekomen uit het ziekenhuis. Hiervoor 
is grote dankbaarheid. Al blijven er zorgen en is het al 
met al een zeer zware tijd. In de voorbede willen we 
het gezin Venis gedenken. 

• Ook de overige zieken in de gemeente, in Giessenburg 
en in familie en vriendenkring willen we in gebed voor 
Gods troon brengen. 

Overleden 
Afgelopen donderdag, 29 april, overleed mw. Marrie den 
Haan-Egas. Zij kwam uit Boven-Hardinxveld en woonde 
sinds 1963 aan de Kerkhoflaan 6 in Giessenburg. In 2008 
overleed haar man, Jan den Haan. Vorig jaar moest zij 
worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis i.v.m. corona. 
Daarna verbleef zij enige tijd in het Nieuwe Gasthuis te 
Gorinchem om te herstellen. Haar gezondheid was zo ver-
zwakt dat zij niet naar huis terug kon komen en daarom 
verhuisde zij naar Woonzorg centrum Steijndeld te Gorin-
chem. Mw. Den Haan is 85 jaar oud geworden. 
De rouwdienst zal gehouden worden D.V. donderdag 6 mei 
om 10.30 uur in het uitvaartcentrum De Drechtstreek, 
Spindermolen 42a te Hardinxveld-Giessendam. Daarna zal 
de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de 
C.M. van Houwelingweg te Giessenburg. Beide zullen in be-
sloten kring plaatsvinden. Als u de familie een teken van 
medeleven wilt sturen, dan kan dat via de dochter van mw. 
Den Haan: J. van Arkel, Parallelweg 159, 3371 GH Hardinx-
veld-Giessendam. We wensen de kinderen en kleinkinde-
ren en verdere familie en vrienden van mw. den Haan Gods 
troost en kracht toe bij dit verlies. 
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Liturgie morgendienst 
Kleurrijk 35 - Psalm 130 
Votum en groet 
Psalm 103 : 2 + 4 
Wetslezing 
Psalm 86 : 2 + 5 (N.B.) 
Gebed 
Kindermoment – Verboden te vissen 
Kinderlied: Kleurrijk 66 – Jezus, ik wil u bedanken 
Schriftlezing: Johannes 21 : 1 - 17 – Psalm 103 : 6 - 12 
Gezang 47 : 1 + 3 
Preek 
Gezang 440 : 2 + 3 
Dankgebed en voorbede / collectemoment 
Gezang 411 : 1 + 6 (Wilhelmus) 
Zegen 

Kleurrijk 35 - Psalm 130 
1. Uit de diepten roep ik U  
Heer mijn God  
Ik heb U nodig Here, luister  
Nu ik schor gebeden fluister  
Luister toch  
Heer luister toch 
 
2. Als U niets dan zonden zag  
Heer, mijn God  
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu  
juist vergeven dus verdient U  
diep ontzag  
ons diep ontzag 
 
3. Ik blijf wachten tot U komt  
Heer, mijn God  
Ik blijf nog sterker op U wachten  
dan een mens in lange nachten  
wacht op licht  
het morgenlicht 
 
4. Israël, hoop op de Heer  
Hoop op God  
want Hij heeft zich aan jou verbonden.  
Hij verlost je van je zonden  
Hij maakt vrij  
Hij maakt jou vrij 
 

Kleurrijk 66 – Jezus, ik wil u bedanken 
1. Jezus, ik wil U bedanken 
voor wat U voor mij hebt gedaan 
omdat U voor mij bent gestorven 
maar ook weer bent opgestaan 
 
Jezus, ik dank U 
U gaf uzelf voor mij 
Jezus, ik dank U 
en geef mijzelf aan U 
ik geef mijzelf aan U 
 
2. U werd geschopt en geslagen 
ze lachten en scholden U uit 
En zelfs door uw vrienden verlaten 
hing U voor mij aan het kruis 
 
Jezus, ik dank U… 
 
3. U hebt mijn zonden gedragen 
en ook al mijn pijn en verdriet 
dat U zoveel van mij kon houden 
nee, Heer, dat begrijp ik niet 
 
Jezus, ik dank U… 

Muskathlon&Home – Wat doe jij? 
Op 26 juni gaan we sa-
men sporten voor een an-
der. Door die dag actief 
bezig te zijn halen we 
geld op voor Open Doors 
en vervolgde Christenen. 
Al bijna 50 Giessenbur-
gers, gezinnen, stellen, 
vrienden en buren, heb-
ben zich ingeschreven. Inspiratie nodig? Ronald, Janne-
miek en Evi gaan als gezin een achtste triatlon doen. 
Johan en zoon Luuk fietsen samen naar Bladel. Jan en 
Corrie wandelen een rondje om de Giessen. Emma, 
Fleur, Lieke, Bernadet en Alise gaan baantjes zwemmen 
in de Doetse Kom. En wat doe jij? Voor meer informatie 
en opgave, neem contact op met Daniel Holtslag (06-
13866530 / danielholtslag@gmail.com) of kijk op 
https://wijzijnhg.nl/Jeugddiaconie/MuskathlonAtHom
e/ 
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Liturgie avonddienst 
Psalm 72 : 1 + 8  
Stil gebed 
Votum en groet 
Geloofsbelijdenis 
Gezang 460 : 2 + 3 
Gebed 
Schriftlezing: Leviticus 23 : 5 - 22, Jozua 5 : 9 - 15,            
Galaten 5 : 22 – 6 : 10 
Psalm 65 : 2 + 5 (N.B.) 
Preek 
Kleurrijk 221 - Jezus’ liefde voor mij, 
Collectemoment 
Dankgebed en voorbede 
Psalm 67 : 3 (N.B.) 
Zegen 

Kleurrijk 221 - Jezus’ liefde voor mij 
1. 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. 
 
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. 
 
2. Laat mij verder groeien,  
laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest. 
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig,  
geef mij wat nog ontbreekt. 
Heer, werk met genade in mij: 
dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: 
uw genade is mij genoeg. 
 
Al wat ik ben… 
 
3. 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! 
 
Al wat ik ben… 

Reminder Focusscan 
Inmiddels zijn er 
meer dan 120 
reacties binnen. 
Vergeet je hier niet 
de focusscan in te 
vullen! Het kan nog 
twee weken. 

Houd het vuur brandend 
Met de Pinkstercampagne ‘Houd het vuur brandend’ 
nodigt de GZB u uit om met de wereldkerk op weg te 
gaan naar Pinksteren. Om het vuur van het geloof te 
laten aanwakkeren en zelf ook door te geven. Er worden 
allerlei activiteiten georganiseerd, voor jong en oud. 
Doet u ook mee 15 mei?  

• Challenge Youth on Fire www.gzg.nl/youthonfire   
Voor jongeren tussen de 6 en 15+ leeftijd verschillende 
uitdagingen. 

• Online event www.gzb.nl/event  20.00 - 21.30 uur.  
Reis mee naar Indonesië, Costa Rica, Zuid-Soedan. 
Libanon en laat u inspireren door verhalen die laten zien 
hoe God wereldwijd werkt. 

https://izb.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9v3G2ClgTvnRaKi
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Rondreis door de bijbel – Jesaja deel 4 

Aflevering 3 concentreerde zich op hoofdstuk 40-55, 
echter daarmee is de bespreking van die hoofdstukken 
nog niet afgerond. Ook het 4e deel van de studie over 
het Bijbelboek Jesaja richt zich daarom op deze 
passages. Het licht valt op een troostvolle God. Hij mag 
groeien in het beeld van de lezer. Ons vertrouwen in 
Hem mag groeien. De nadruk ligt in deze hoofdstukken 
ook op ‘dienstbaarheid’. Ja, God zoekt mensen die Zijn 
wil op aarde uit willen voeren! Echter, voor het 
allerbelangrijkste (verlossings)werk maken we kennis 
met “de lijdende dienaar”. En hoewel dat niet voor de 
hand lijkt te liggen gloort daarmee iets van een nieuw 
Koninkrijk! Laten we mee lezen, mee leren en naar Gods 
belofte zullen we door bezig te zijn met Zijn Woord 
groeien in geloof. Loof Hem!  Publicatie op maandag-
avond 3 mei, om/vanaf 19:30 uur op 
YouTube/WijzjinHG. Alle voorgaande afleveringen zijn 
ook nog beschikbaar. 

Chadash 
De laatste berichten over het fietsen in de Alpen, is dat 
op 9 juni Frankrijk opengaat voor hen die gevaccineerd 
zijn of een negatieve coronatest kunnen laten zien. Dit 
wil zeggen dat het doorgaat, maar wel met een kleinere 
bezetting. Hiervoor zijn er nog plekken vrij. De kosten 
zijn voor jongeren en studenten 300 euro, voor werken-
de jongeren 375 euro en voor de overige deelnemers 
425 euro. Dit is exclusief eigen vervoer. Verder is na-
tuurlijk een fiets en een helm noodzakelijk om samen 
de alpencols te beklimmen en daarbij elkaar te ontmoe-
ten en met elkaar te spreken vanuit de Bijbel. Meer info 
en opgave bij ds. Holtslag. 

Opbrengst zendingsbussen – Mei/Juni 
In de maanden mei en juni is de 
opbrengst van de zendingsbus-
sen weer bestemd voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte. 
Willem-Jan is docent Bijbelwe-
tenschappen en systematische theologie aan het Evan-
gelical Theological Seminary in Cairo. In februari van dit 
jaar zijn de vier belangrijkste opleidingen van het semi-
narie geaccrediteerd (= officieel beoordeeld en goed 
bevonden) door de European Council for Theological 
Education (ECTE). Door de jaren heen hebben heel wat 
oudstudenten van het seminarie hun studie voortgezet 
in Amerika of Europa en hopelijk wordt dit door deze 
accreditatie nu nog iets eenvoudiger. Tegelijk maakt 
deze accreditatie het wellicht voor mensen in Europa 
aantrekkelijker om bij het seminarie te komen stude-
ren. Het werk van Willem-Jan de Wit gaat ondanks de 
coronatijd dus ‘gewoon’ door. Bidt en geeft u mee? 

Bedankt 
• Dhr. Daan IJzerman laat weten dat hij dankbaar is voor 

de vele kaarten die hij in Waerthoven krijgt. Namens 
hem van harte bedankt. 

• Riet en Arie van Noordennen 
bedanken allen hartelijk voor 
de vele kaarten i.v.m. hun 55-
jarige huwelijk op 29 april. Ze 
zien deze mijlpaal als een 
geschenk van God en danken hem daarvoor. 
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Bijlage voor de kinderen – 2 mei 2021  
Horizontaal 
    2. Wat hadden zij die nacht gevangen 
    4. Jakobus en Johannes zijn de zonen van? 
    6. Hoe wordt Thomas ook genoemd 
    7. Wat gaf Jezus Zijn discipelen naast de vis? 
    10. Waar vroeg Jezus om? 
    11. Wat lag er op het kolenvuur? 
    14. Uit welke plaats komt Nathanaël 
    15. Hoeveel el waren ze van de kant verwijderd? 
    17. Hoe heet de schrijver van het bijbelboek? 
    18. Wat is de tweede naam van Simon? 
 
Verticaal 
    1. Welke maaltijd gebruikten zij? 
    3. Aan welke kant moesten zij het net  
        uitwerpen? 
    5. De hoeveelste keer was het dat Jezus zich 
        aan Zijn discipelen openbaarde? 
    8. Waar stond Jezus toe het ochtend geworden 
        was? 
    9. Hoe heeft de vader van Simon? 
    12. Wat deed Petrus om? 
    13. De zee van Galilea heet ook de zee van? 

           16. Wie vroeg aan Simon Petrus "Hebt u Mij 
                 lief?"  
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