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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in De Parel, zondag 19 september 2021 
Aanvang 09.30 uur 
  
 

Voorganger:   
Prop. J.W. Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam 
 
 

Dienst in het teken van de opening van het winterwerk 
 
 
Liederen voor de dienst  

Welkom, welkom 
Welkom, welkom, 
welkom iedereen. 
Doe je met ons mee? 
We beginnen zo meteen. 
Welkom, welkom, 
fijn dat jij er bent. 
Zing gezellig mee 
als jij het liedje kent. 
 
Welkom, welkom, 
welkom iedereen. 
Doe je met ons mee? 
We beginnen zo meteen 
Welkom, welkom, 
fijn dat jij er bent. 
Zing gezellig mee 
als jij het liedje kent. 
 
Maar eerst nog even dit: 
voor we verder gaan 
tellen we tot drie, 
en dan roep jij je naam. 
1, 2, 3 ... 
Sorry maar helaas, 
dat ging nog niet zo goed; 
daar komt ‘ie nog een keer, 
nu weet je hoe het moet. 
1, 2, 3 ... 
 
Welkom, welkom, 
welkom iedereen. 
Doe je met ons mee? 
We beginnen zo meteen 
Welkom, welkom, 
fijn dat jij er bent. 
Zing gezellig mee 
als jij het liedje kent. 
 
Welkom, welkom! 
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Sta es even op 
Sta ’s even op 
als je Jezus liefhebt. 
Sta ’s even op 
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, 
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 
Geef elkaar de hand 
als je Jezus liefhebt. 
Geef elkaar de hand 
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, 
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 
Klap in je handen  
als je Jezus liefhebt 
Klap in je handen  
als je van Hem houdt 
Laat eens merken,  
laat eens merken,  
dat je van Hem houdt. 
 
Draai eens even rond  
als je Jezus liefhebt 
Draai eens even rond  
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken,  
laat eens merken,  
dat je van Hem houdt. 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 

 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Psalm 98 vers 1 

Zingt, zingt een nieuw gezang de HEERE, 
die grote God, Die wondren deed. 
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 
Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed. 
Dat heil heeft God nu doen verkonden, 
nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 
zo vlekkeloos en ongeschonden, 
voor 't heidendom ten toon gespreid. 
 

Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
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Zingen Psalm 98 vers 2 en 4 
Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt. 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan de HEER' met blijde galmen, 
gij ganse wereld, juich van vreugd. 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 
 
Laat al de stromen vrolijk zingen, 
de handen klappen naar omhoog; 
't gebergte vol van vreugde springen 
en hupp’len voor des HEEREN oog. 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 
de wereld in gerechtigheid; 
al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten, 
wordt in rechtmatigheid geleid. 

 
Leefregel – Romeinen 12 : 9 - 21 
 
Zingen Op Toonhoogte 19 vers 5 (Psalm 51 NB) 

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 Heil’ge 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. 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Mattheüs 25 : 14 – 30 en Romeinen 12 : 3 - 8 
 
Kindermoment 
 
Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen Op Toonhoogte 369 

Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
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dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
 
Refrein 

Toon mijn liefde 
aan de ander, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, 
wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 
zo heb ik ook jou liefgehad. 

 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
(Refrein 2x) 

 
Verkondiging  
 
Kinderkoor 

• Samen met Jezus 
Ik heb de medaille al binnen     
en de wedstrijd moet nog gaan beginnen. 
Ik draag een medaille van goud, 
omdat Jezus in mij woont en altijd van mij houdt. 
Refrein: 
Samen, samen met Jezus, 
kan ik de wereld aan, 
ga ik er tegen aan. YES!! 
Samen, samen met Jezus 
kan ik de wereld aan. 
 
Nu gaat de wedstrijd beginnen 
en weet je waarvan ik het ga winnen? 
Van dingen die fout zijn en slecht, 
door te kiezen voor het goede en te doen wat Jezus zegt. 
Refrein: 
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Zijn liefde en kracht zijn zo groot. 
Hij won het zelfs van de dood. 
Hij is mijn voorbeeld en Hij helpt mij. 
Mijn coach bij deze wedstrijd is Hij. YES!! 
Refrein (2x) 
 
Kan ik de wereld aan. 

 

• Geef me de vijf 
Geef me de 5, Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Geef me de 5, jij en ik er bij, o yeah. 
Geef me de 5, samen wordt het een groot feest. 
Geef me de 5, yes ik ben vrij. 
 
1 is de Vader, Hij zorgt voor jou. 
2 is Jezus, Hij stierf voor jou. 
3 is de Geest, vol van kracht. 
4 ben jij, 5 ben ik, 
het is volbracht. 
 
Heb de Vader lief boven alles 
en je naaste als jezelf. 
Dat is wat Jezus vraagt, 
als je het met Hem waagt, 
heb je het goed voor elkaar, o yeah. 
 
Geef me de 5, Vader, Zoon en Heilige geest. 
Geef me de 5, jij en ik er bij, o yeah. 
Geef me de 5, samen wordt het een groot feest. 
Geef me de 5, yes ik ben vrij. 
 
1 is de Vader, Hij zorgt voor jou. 
2 is Jezus, Hij stierf voor jou. 
3 is de Geest, vol van kracht. 
4 ben jij, 5 ben ik, 
het is volbracht. 
 
Heb de Vader lief boven alles 
en je naaste als jezelf. 
Dat is wat Jezus vraagt, 
als je het met Hem waagt, 
heb je het goed voor elkaar, o yeah. 
(klappen) 
Dat is wat Jezus vraagt, 
als je het met Hem waagt, 
heb je het goed voor elkaar, o yeah. 
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Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 368 vers 3 en 4 

Zingt een nieuw lied voor God de Here 
en weest van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand 
en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus’ kerk. 
 
God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
Maar niet met steen 
en hout alleen 
is ’t grote werk gedaan. 
’t Zal om onszelve gaan. 
 

Zegen 
 
 
Lied na de dienst 

Ga in vrede 
Ga in vrede, ga in liefde. 
Ga in de kracht van onze Heer, 
met Zijn blijdschap en Zijn zegen. 
Ga met God tot de volgende keer. 
 
Dit is mijn gebed voor jou 
elke dag steeds weer: 
 
Ga in vrede, ga in liefde. 
Ga in de kracht van onze Heer, 
met Zijn blijdschap en Zijn zegen. 
Ga met God tot de volgende keer. 


