
Zingen Uit Aller Mond 17 vers 1 en 3 
Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
Zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt Zijn eer, 
de toekomst is Zijn rijk. 

 
Slotwoord en woorden van dank, Ds. A.T. van Blijderveen 
 
Dankgebed en voorbeden, besloten met gezamenlijk Onze Vader 
 
Zingen Op Toonhoogte 301 vers 1, 2 en 3  (staande) 
Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. 
Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer, 
samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is 
en Zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 
‘t Werk van God is niet te keren, omdat Hij er over waakt. 
En de Geest verbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, triomfator, mijn Verlosser, Middelaar! 
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is Uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
           
Na de dienst is er in het Hervormd Centrum gelegenheid om Ds. en mw. Van 
Blijderveen de hand te drukken en Gods zegen toe te wensen.  

 
W: www.hghg.nl  
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Orde van dienst 

 
Orgelspel 
      
Binnenkomst kerkenraad 
 
Afkondigingen door een ouderling 
   
Voorzang Psalm 108 vers 1 

Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid. 
'k Zal zingen voor de Opperheer; 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op; dat niets uw klanken stuit'; 
'k Zal in de dageraad ontwaken, 
En met gezang mijn God genaken. 

 
Stil persoonlijk gebed 
 
Gods bemoediging en groet 
 
Zingen Psalm 51 vers 5 Nieuwe Berijming 

Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor Uw aangezicht. 
Ontneem mij niet Uw Heilge Geest, o God, 
laat in Uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op Uw gebod, 
dan zal ik zondaars op Uw wegen leiden. 

 
Geloofsbelijdenis 
 

http://www.hghg.nl/


Zingen Psalm 51 vers 7 Nieuwe Berijming 
Doe Sion wel naar Uw barmhartigheid 
en laat haar tinnen in het zonlicht blinken, 
doe op haar pleinen weer de liedren klinken 
als eens in de welaangename tijd. 
Dan hebt Gij lust aan offers, recht gebracht, 
met kleinvee stroomt men toe en jonge stieren. 
Jeruzalem, ik zie een nieuw geslacht 
opnieuw het feest van uw bevrijding vieren. 

 
Gebed om Gods zegen over de bediening van Zijn Woord 
 
Schriftlezing Mattheüs 9:35-10:5  
35   En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun 
synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere 
ziekte en elke kwaal onder het volk. 36   Toen Hij de menigte zag, was Hij 
innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid 
waren, zoals schapen die geen herder hebben. 37  Toen zei Hij tegen Zijn 
discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. 38   Bid daarom 
tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. 
1  En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine 
geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. 2  
De namen nu van de twaalf apostelen zijn deze: de eerste, Simon die Petrus 
genoemd werd, en Andreas, zijn broer; Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en 
Johannes, zijn broer; 3  Filippus en Bartholomeüs; Thomas en Mattheüs, de 
tollenaar; Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Lebbeüs, die ook Thaddeüs 
genoemd werd; 4  Simon Kananites en Judas Iskariot, die Hem ook verraden 
heeft. 5  Deze twaalf zond Jezus uit.   
 
In de collecte geven we onze liefdegaven voor 

1. Zending:   Gereformeerde ZendingsBond  
2. Eigen gemeente:  Pastoraal Werk 

 
Zingen Uit Aller Mond 119 vers 1, 2 en 3 

God is getrouw, Zijn plannen falen niet,  
Hij kiest de Zijnen uit, Hij roept die allen.  
Die 't heden kent, de toekomst overziet,  
laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen;  
en 't werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant,  
volvoert Zijn hand.  
 
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem Zijner lippen overmant 
de tegenstand. 

De Heil'ge Geest, die in de waarheid leidt,  
doet aan Zijn kerk Gods heilgeheimen weten;  
die nimmer van haar wijkt in eeuwigheid,  
heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten;  
zo bouwt Hij Christus’ kerk van land tot land  
als Gods gezant. 

 
Kinderen van groep 1 en 2 mogen naar de oppas 
 
Verkondiging 
 
Zingen Op Toonhoogte 118 vers 1, 2 en 3 

Leid mij Heer, o machtig Heiland, 
door dit leven aan Uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in ’t barre land. 
Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider. 
vul mij met Uw Geest steeds meer. 
Vul mij met Uw Geest steeds meer. 
 
Laat mij zijn een Godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
Leid mij steeds door Uwe liefde, 
groeiend naar Uw beeld, o Heer. 
Brood des Levens, brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U. 
Voed mij dat ik groei naar U. 
 
Laat door mij Uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later  
dat Uw Geest over allen koom’. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 
Kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 
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