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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in de Oude Kerk, zondag 5 september 2021 
Aanvang 09.30 uur 
  
 

Voorganger:   
Dr. H. de Leede, Amersfoort 
 
 

Voorbereiding Heilig Avondmaal 
 
 
 
Liederen voor de dienst  

Thuis 
Refrein 

Welkom thuis, 
hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  
Welkom thuis, 
voor wie zoek was of op reis,  
te lang is weggeweest.  
Welkom thuis.  

  
Met Zijn zegenende handen op je schouders  
geeft Hij jou Zijn liefde en zijn tijd.  
Met Zijn eindeloze goedheid en vergeving  
heet Hij je welkom.   
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  

Refrein 
  
Met Zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.  
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.  
Met Zijn eindeloze goedheid en vergeving 
heet Hij je welkom.  
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  
  
Kom maar binnen. 
Hij sluit je in zijn armen.  
Je hoort hier, in Zijn aanwezigheid.  
Deel in de vreugde en open nu je handen.  
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.  

Refrein 

 
Wie vrees ik nog 

U hoort mij als ik bid, 
verdrijft mijn duisternis. 
Al vliegt de nacht mij aan, 
het daglicht breekt zich baan 
Wie vrees ik nog? 
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U trapt de vijand plat 
onder mijn voeten, God. 
Al valt de strijd mij zwaar, 
U bent mijn schild en zwaard. 
Wie vrees ik nog? 
 
Ik weet wie voor mij uit gaat 
en standhoudt achter mij. 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
De Heerser van de eeuwen, 
U bent een vriend van mij! 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
 
Mijn kracht is in Uw naam, 
de naam die redden kan. 
O God die mij bevrijdt 
U overwint altijd! 
Wie vrees ik nog? 
Wie vrees ik nog? 
 
Ik weet wie voor mij uit gaat 
en standhoudt achter mij. 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
De Heerser van de eeuwen, 
U bent een vriend van mij! 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
 
Geen wapen van de vijand houdt stand. 
U houdt de wereld in Uw hand. 
Ik houd mij vast aan wat U belooft. 
U bent trouw, Heer; 
U bent trouw, Heer. 
 
Ik weet wie voor mij uit gaat 
en standhoudt achter mij. 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
De Heerser van de eeuwen, 
U bent een vriend van mij! 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 

 
 
 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
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Voorzang Op Toonhoogte 27 vers 1 (Psalm 67 NB) 
God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons ’t gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van Zijn heilig aangezicht; 
opdat hier op aarde 
elk Uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend‘, 
zo, dat allerwegen 
ieder volk de zegen 
van Uw heil erkent. 
 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Korte lezing uit Psalm 84 
 
Zingen Op Toonhoogte 34 vers 1 en 5 (naar Psalm 84) 

Wat hou ik van Uw huis, 
HEER van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar  
de binnenpleinen van de HEER. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 
 
De HEER beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
HEER van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 
Wat hou ik van Uw huis. 

 
Gods gebod 
 
Zingen Op Toonhoogte 243 vers 1 en 2 

Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed, 
vergeef mijn zonden nu 
en reinig mijn hart. 
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Met Uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
 

Genadeverkondiging (verzen uit Efeze) 
 
Zingen Op Toonhoogte 243 vers 4 en 282 

Jezus, op Uw woord 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 
 
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
Kom met uw kracht o Heer, 
en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel met ieder van ons. 
Maak ons een volk Heer, heilig en rein, 
dat U Heer, volkomen steeds 
toegewijd zal zijn. 

 
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige 
Geest 
 
Schriftlezing Efeze 6 : 1 - 20 
 
Kindermoment 
 
Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen Op Toonhoogte 54 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
 
Uw Woord is een lamp, 
uw Woord is een licht, 
uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 

 
Verkondiging 
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Zingen Psalm 118 vers 7 
De HEER is mij tot hulp en sterkte; 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij was het, die mijn heil bewerkte, 
dies loof ik Hem mijn leven lang. 
Men hoort der vromen tent weergalmen 
van hulp en heil ons aangebracht; 
daar zingt men blij, met dankb’re psalmen: 
“Gods rechterhand doet grote kracht”. 

 
Lezing eerste deel Avondmaalsformulier  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 56 vers 5 

Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord; 
'k vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
mij bijstand bood, en 't onheil af zou wenden, 
tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
door ijver aangespoord. 

 
Zegen 
 
 
 
Lied na de dienst 

He will hold me fast 
When I fear my faith will fail,  
Christ will hold me fast. 
When the tempter would prevail,  
He will hold me fast. 
I could never keep my hold  
through life's fearful path. 
For my love is often cold;  
He must hold me fast. 
 

Als ik vrees dat mijn geloof zal falen, 
zal Christus mij vasthouden. 
Wanneer de verleider zou zegevieren,  
zal Hij mij vasthouden. 
Ik zou nooit mijn greep kunnen houden  
op het angstige pad van het leven. 
Want mijn liefde is vaak koud; 
Hij moet me vasthouden 
 

He will hold me fast,  
He will hold me fast. 
For my Savior loves me so,  
He will hold me fast. 
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Hij zal me vasthouden,  
Hij zal me vasthouden. 
Want mijn Verlosser houdt zo van mij,  
Hij zal mij vasthouden. 
 

Those He saves are His delight,  
Christ will hold me fast. 
Precious in His holy sight,  
He will hold me fast. 
He'll not let my soul be lost;  
His promises shall last. 
Bought by Him at such a cost,  
He will hold me fast. 

Degenen die Hij redt, zijn Zijn vreugde, 
Christus zal mij vasthouden. 
Kostbaar in Zijn heilige ogen,  
Hij zal me vasthouden. 
Hij laat mijn ziel niet verloren gaan; 
Zijn beloften zullen standhouden. 
Door Hem gekocht voor zo’n prijs,  
zal Hij me vasthouden. 
 

He will hold me fast,  
He will hold me fast. 
For my Savior loves me so,  
He will hold me fast. 
 

Hij zal me vasthouden,  
Hij zal me vasthouden. 
Want mijn Verlosser houdt zo van mij,  
Hij zal mij vasthouden. 
 

For my life He bled and died,  
Christ will hold me fast. 
Justice has been satisfied;  
He will hold me fast. 
Raised with Him to endless life,  
He will hold me fast. 
'Til our faith is turned to sight,  
When He comes at last! 
 

Voor mijn leven bloedde Hij en stierf,  
Christus zal me vasthouden. 
Gerechtigheid is voldaan; 
Hij zal me vasthouden. 
Verheven met Hem tot eindeloos leven,  
zal Hij me vasthouden. 
Tot ons geloof in zien is veranderd,  
wanneer Hij eindelijk komt! 
 

He will hold me fast,  
He will hold me fast. 
For my Savior loves me so,  
He will hold me fast. (2 x) 
 

Hij zal me vasthouden,  
Hij zal me vasthouden. 
Want mijn Verlosser houdt zo van mij,  
Hij zal mij vasthouden. 


