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Thema:  ‘In dienst van God!’





Inleidend orgelspel

Mededelingen

   In deze dienst wordt alleen gezongen door de kerkenraadsleden. 
Psalm 121: 1 en 4 en de laatste psalm zingen we als gemeente 
met elkaar.

Voorzang: Psalm 113: 1 en 4
 
 Gij ‘s HEEREN knechten, looft den HEER’,
 looft Zijnen naam, verbreidt Zijn eer,
 de naam des HEEREN zij geprezen!
 Zijn roem zij door ‘t heelal verbreid
 van nu tot in all’ eeuwigheid,
 men loov’ ‘t aanbidd’lijk Opperwezen!

 Wie is aan onzen God gelijk,
 Die armen opricht uit het slijk?
 Nooddruftigen van elk verstoten
 goedgunstig opheft uit het stof?
 En hen verrijkt met eer en lof,
 naast prinsen plaatst en wereldgroten?

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 22: 14 en 16

 Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond;
 haast wendt het zich tot God met hart en mond,
 en waar men ooit de wildste volken vond,
 zal God ontvangen
 aanbidding, eer en dankb’re lofgezangen,
 want Hij regeert
 en zal Zijn almacht tonen:
 Hij heerst, zover de blindste heid’nen wonen,
 tot Hem bekeerd.



 Zij komen aan, door Godd’lijk licht geleid,
 om ‘t nakroost, dat den HEER wordt toebereid,
 te melden ‘t heil van Zijn gerechtigheid
 en grote daden.

Twaalf Artikelen

Zingen: Psalm 89: 7 en 8

 Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort,
 zij wand’len, HEER, in ‘t licht van ‘t Godd’lijk aanschijn voort,
 zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden!
 Uw goedheid straalt hun toe, Uw macht schraagt hen in ‘t lijden,
 Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
 maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

 Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.
 Uw vrije gunst alleen wordt d’ ere toegebracht!
 Wij steken ‘t hoofd omhoog en zullen d’ eerkroon dragen
 door U, door U alleen, om ‘t eeuwig welbehagen.
 Want God is ons ten schild in ‘t strijdperk van dit leven
 en onze Koning is van Isrels God gegeven.

Gebed

Schriftlezing: 1 Petrus 4: 1-11

Leven naar de wil van God
1.  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich 

wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is 
opgehouden met het dienen van de zonde,

2.  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de 
begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.

3.  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de 
heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, 
dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.

4.  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van 
losbandigheid, en zij belasteren u.



5.  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de 
levenden en de doden te oordelen.

6.  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel 
geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar 
God in de geest.

7.  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in 
de gebeden.

8.  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte 
van zonden bedekken.

9.  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10.  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen 

heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11.  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als 

iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God 
in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en 
de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Zingen: Psalm 146: 3,5 en 6

 Zalig hij, die in dit leven
 Jacobs God ter hulpe heeft;
 hij, die door den nood gedreven,
 zich tot Hem om troost begeeft;
 die zijn hoop in ‘t hachlijkst lot
 vestigt op den HEER’, zijn God.

 ‘t Is de HEER’, Die ‘t recht der armen,
 der verdrukten gelden doet;
 Die uit liefderijk erbarmen,
 hongerigen mild’lijk voedt;
 Die gevang’nen vrijheid schenkt
 en aan hun ellende denkt.

 ‘t Is de HEER’, Wiens mededogen
 blinden schenkt het lief’lijk licht;
 wie in ‘t stof lag neergebogen,
 wordt door Hem weer opgericht.
 God, Die lust in waarheid heeft,
 mint hem, die rechtvaardig leeft.



Lezen van het tekstgedeelte: 1 Petr. 4: 10 en 11
10.  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen 

heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11.  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als 

iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God 
in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en 
de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Verkondiging met als thema:  ‘In dienst van God!’ 
1. De opdracht 
2. De uitvoering 
3. De bedoeling

Zingen: Psalm 143: 10

 Leer mij, o God van zaligheden,
 mijn leven in Uw dienst besteden,
 Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand!
 Uw goede Geest bestier’ mijn schreden
 en leid’ mij in een effen land.

Uitzending

Toespraken

 Dhr. A. Zoutewelle namens iTeams Nederland

  Dhr. C.I. Pille, namens de Hervormde Gemeente 
Hardinxveld-Giessendam.

Toezingen: Psalm 121: 1 en 4 (zingen we met elkaar)

 ‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
 vanwaar ik dag en nacht
 des Hoogsten bijstand wacht.
 Mijn hulp is van den HEER’ alleen,
 Die hemel, zee en aarde
 eerst schiep, en sinds bewaarde.



 De HEER’ zal hen steeds gadeslaan,
 opdat Hij in gevaar
 uw ziel voor ramp bewaar’.
 De HEER’, ‘t zij g’ in of uit moogt gaan,
 en waar g’ u heen moogt spoeden,
 zal eeuwig u behoeden.

Dankgebed

Zingen: Psalm 108: 1 en 2 (zingen we met elkaar, zo mogelijk staande)

 Mijn hart, o Hemelmajesteit,
 is tot Uw dienst en lof bereid;
 ‘k zal zingen voor den Opperheer,
 ‘k zal psalmen zingen tot Zijn eer.
 Gij, zachte harp, gij schelle luit,
 waakt op, dat niets uw klanken stuit’.
 ‘k Zal in den dageraad ontwaken
 en met gezang mijn God genaken.

 Ik zal, o HEER’, Uw wonderdaân,
 Uw roem den volken doen verstaan,
 want Uwe goedertierenheid
 is tot de heem’len uitgebreid.
 Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
 maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
 Verhef U boven ‘s hemels kringen,
 en leer al d’ aard’ Uw grootheid zingen!

Zegen

Uitleidend orgelspel   Na de dienst is er gelegenheid om Amy de Jong en 
Henk Hazendonk Gods zegen toe te wensen
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