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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord, dienst Oude Kerk  
12 september 2021, aanvang 18.00 uur 
 
 
Voorganger:   
Ds. H.J.P. de Pater, Vreeswijk 
 

Dankzegging Heilig Avondmaal 
 
Liederen voor de dienst: 

 Op Toonhoogte 322 
In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. 
U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
 
In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. 
U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
 

Refrein 
God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het: 

Refrein 
 
God maakt vrij, God maakt vrij 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
 

Op Toonhoogte 333 
Mijn Vader, dank U wel 
dat U steeds bij mij bent, 
dat U al mijn gedachten en verlangens kent, 
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent. 
Mijn Vader, dank U wel. 
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Ik dank U dat uw hand 
mij steeds behoedt en leidt, 
dat U mij wilt bewaren in de felste strijd, 
voor troost, die U mij geeft in onzekerheid. 
Mijn Vader, dank U wel. 

 

Liturgie 
 

Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Psalm 103 vers 1, 6 en 7 

1 Loof, loof de HEER', mijn ziel, met alle krachten; 
verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t' achten; 
och, of nu al wat in mij is, Hem preez'! 
Loof, loof mijn ziel, de Hoorder der gebeden; 
vergeet nooit een van Zijn weldadigheden; 
vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 
 
6 Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen, 
zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen, 
de gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan. 
Zo ver het west verwijderd is van 't oosten, 
zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten, 
van ons de schuld en zonden weggedaan. 
 
7 Geen vader sloeg met groter mededogen 
op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, 
dan Isrels HEER' op ieder, die Hem vreest. 
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, 
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 
en dat wij stof, van jongs af, zijn geweest. 

 
Stil gebed 
 
Votum en Gods groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 244 

Heer, Uw bloed dat reinigt mij, 
doet mij leven en maakt mij vrij. 
Heer, Uw bloed dat nam mijn plaats 
in het offer, dat U bracht. 
En U wast mij, witter dan de sneeuw, 
dan de sneeuw. 
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht. 
 

Geloofsbelijdenis 
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Zingen Op Toonhoogte 309 
Groot is de Heer, Hij is heilig en goed. 
Door Zijn kracht staan wij vast in Zijn liefde. 
Groot is de Heer, Hij is waarachtig en trouw. 
Door genade bewijst Hij Zijn liefde. 
Groot is de Heer en waard onze lofprijs. 
Groot is de Heer en waard onze eer. 
Groot is de Heer, verhef dan je stem,  
verhef dan je stem. 
Groot is de Heer. 
Groot is de Heer. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing 1 Korinte 10 : 1 - 22 
 
Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen Gebed des Heren vers 7 en 8 

Leid ons in geen verzoeking ooit; 
verberg voor ons Uw aanzicht nooit; 
Gij weet het, onze kracht is klein; 
de driften veel, en 't hart onrein, 
wat wordt er van ons in die staat, 
o Vader, zo Gij ons verlaat? 
 
Verlos ons uit des bozen macht; 
bescherm, en sterk ons door Uw kracht: 
Wij zijn toch zwak, zijn sterkt' is groot; 
dus zijn w' elk ogenblik in nood; 
hier komt nog vlees en wereld bij; 
ai, sterk ons dan, en maak ons vrij. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Op Toonhoogte 191 

Ik bouw op U, 
mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga 
ik op de vijand aan. 
Sterk in Uw kracht, 
gerust in Uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Sterk in Uw kracht, 
gerust in Uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
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Gelovend ga ik, 
eigen zwakheid voelend. 
En telkens weer 
moet ik Uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij 
een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Toch rijst in mij 
een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 
Ik bouw op U, 
mijn Schild en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, 
de huld’ is U gewijd. 
In ’t laatste uur 
zal ’k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
In ’t laatste uur 
zal ’k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 145 vers 1 en 3 

O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER', 
ik zing, verheugd, Uw grote Naam ter eer! 
Ik zal de roem van Uwe majesteit 
verhogen tot in d' eind'looz' eeuwigheid; 
'k zal dag aan dag U eer en dank bewijzen. 
De HEER' is groot, al 't schepsel moet Hem prijzen: 
Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven. 
Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven! 
 
Zij zullen, uit de volheid van 't gemoed, 
gedachtig aan de milde overvloed 
van Uwe gunst, die roemen bij elkeen, 
en juichen van al Uw gerechtigheen. 
De HEER' is goed en vriend'lijk en weldadig, 
barmhartig, mild, lankmoedig en genadig; 
Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken; 
Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken. 
 

Heenzending en zegen 
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Lied na de dienst: 
Verborgen zegeningen 

We bidden U om zegen en kracht, 
troost voor gezinnen en bescherming in de nacht.  
Voor Uw genezing waar lijden heerst,  
we bidden voor Uw vrede waar de hoop vervlogen is.  
 
Maar steeds hoort U ieders hartenkreet,  
maar houdt teveel van ons dat U niets minder geeft.  
 
Want wat als Uw zegen komt door regen,  
en Uw genezing door verdriet? 
Wat als er slapeloze nachten nodig zijn 
voordat wij zien: 
wat als tegenslag en pijn, verborgen zegeningen zijn? 
 
We willen zo graag dat U ons leidt.  
We worden woedend als het lijkt alsof U zwijgt.  
Waar is die liefde, die heerlijkheid? 
Alsof de beloften van Uw woord gelogen zijn.  
 
Maar steeds hoort U ieders hartenkreet,  
en verlangt dat ons geloof nog in ons leeft.  
 
Want wat als Uw zegen komt door regen,  
en Uw genezing door verdriet? 
Wat als er slapeloze nachten nodig zijn 
voordat wij zien: 
wat als tegenslag en pijn,  
verborgen zegeningen zijn? 
 
Als we zijn verlaten, of stukgeslagen door de tijd, 
herinnert onze pijn dat dit hier nooit,  
nooit ons thuis zal zijn.  
Dit wordt nooit ons thuis. 
 
Want wat als Uw zegen komt door regen,  
en Uw genezing door verdriet? 
Wat als er slapeloze nachten nodig zijn 
voordat wij zien: 
wat als tegenslag en pijn,  
verborgen zegeningen zijn? 
 
Wat als mijn grootste tegenslagen,  
of de wonden van de tijd, 
mij weer doordrenken van het water,  
waar ik nooit meer dorst van krijg? 
Wat als tegenslag en pijn,  
regen, storm, nachten vol strijd,  
verborgen zegeningen zijn? 

 


