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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord, Oude Kerk,  
31 oktober 2021, aanvang 18.00 uur 
 
 
Voorganger: Ds. P. van de Voorde 
 
 
Liederen voor de dienst: 

Thuis (Sela) 
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 
 

Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U, en alles is tot U. 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid. (2x) 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer, 
Jezus is Koning. 
Breng hulde, geef Hem eer. 
 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U, en alles is tot U. 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 
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Heilig, heilig, heilig is de Heer, 
Jezus is Koning. 
Breng hulde, geef Hem eer. (2x) 
 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U, en alles is tot U. 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 

 
 
 
 

Liturgie 
 
 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Psalm 122 vers 3 

Dat vreed', en aangename rust, 
en milde zegen u verblij'; 
dat welvaart in uw vesting zij, 
in uw paleizen vreugd' en lust. 
Om vriend en broedren spreek ik nu: 
"De vrede zij en blijv' in u, 
nooit moet haar nijd of twist verkloeken. 
Om 's HEEREN huis, in u gebouwd, 
waar onze God Zijn woning houdt, 
zal ik het goede voor u zoeken." 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 119 vers 32 

Ik ben een vriend, ik ben een metgezel 
van allen, die Uw naam ootmoedig vrezen, 
en leven naar Uw Goddelijk bevel. 
O HEER, hoe wordt Uw goedheid ooit volprezen! 
Gij doet op aard' aan alle scheps'len wèl; 
Och, werd ik in Uw wetten onderwezen! 

 
Geloofsbelijdenis 
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Zingen Op Toonhoogte 211 
U bent mijn schuilplaats Heer,  
U vult mijn hart steeds weer  
met een overwinningslied. 
Telkens als ik angstig ben  
steun ik op U. 
Ik vertrouw op U. 
Als ik zwak ben, ben ik sterk  
in de kracht van mijn Heer. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Ruth 4 : 1 - 14 
 
Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen Psalm 133 vers 1 (De Nieuwe Psalmberijming) 

Wat goed is het om eensgezind te leven, 
om liefde te ontvangen en te geven, 
als broers en zussen bij elkaar. 
Het is als olie op Aärons haar 
die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar omlaag 
en neervalt op zijn baard en kraag. 
 

Verkondiging n.a.v. vers 8:  Het schandaal van de sandaal 
 
Zingen Psalm 133 vers 2 (De Nieuwe Psalmberijming) 

Als morgendauw is het, als zachte regen, 
die neerdaalt van de Hermon als een zegen 
op Sions hoogverheven top. 
Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op. 
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft 
een toekomst die geen einde heeft. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 354 

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt uw wegen bekend. 
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(Refrein) 
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 

 
Samen te strijden in woord en in werk. 
Één zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
 (Refrein) 

 
Zegen 
 
Lied na de dienst: 

Reckless love 
Before I spoke a word, You were singing over me. 
You have been so, so good to me. 
Before I took a breath, You breathed Your life in me. 
You have been so so kind to me. 
 

Voordat ik kon praten zong U al over mij. 
U bent zo ontzettend goed voor mij. 
Voordat ik ademhaalde, blies U uw leven in mij. 
U bent zo ontzettend liefdevol voor mij. 

 
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. 
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the 99. 
And I couldn't earn it, I don't deserve it, still You give yourself away. 
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God 
 

O, de overweldigende, oneindige, alles overwinnende liefde van God. 
O, die achtervolgt me, vecht tot ik ben gevonden, laat de 99 achter. 
Ik verdien het niet, ben het niet waard en toch geeft U zichzelf helemaal weg. 
O, de overweldigende, oneindige, alles overwinnende liefde van God. 

 
When I was Your foe, still Your love fought for me. 
You have been so, so good to me. 
When I felt no worth, You paid it all for me. 
You have been so, so kind to me. 
 

Toen ik uw vijand was, vocht uw liefde nog voor mij. 
U bent zo ontzettend goed voor mij. 
Toen ik mij waardeloos voelde, betaalde U alles voor mij. 
U bent zo ontzettend liefdevol voor mij. 

 
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. 
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the 99. 
And I couldn't earn it, I don't deserve it, still You give yourself away. 
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God 
 

O, de overweldigende, oneindige, alles overwinnende liefde van God. 
O, die achtervolgt me, vecht tot ik ben gevonden, laat de 99 achter. 
Ik verdien het niet, ben het niet waard en toch geeft U zichzelf helemaal weg. 
O, de overweldigende, oneindige, alles overwinnende liefde van God. 
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There's no shadow You won't light up, 
mountain You won't climb up 
coming after me. 
There's no wall You won't kick down, 
lie You won't tear down 
coming after me.   (2x) 
 

Er is geen schaduw die U niet zult verlichten 
Geen berg die U niet zult beklimmen 
om bij mij te komen. 
Er is geen muur die U niet zult afbreken, 
geen leugen die U niet zult vernietigen, 
als U achter mij aan komt.    (2x) 

 
Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God. 
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the 99. 
I couldn't earn it, I don't deserve it, still You give yourself away 
Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God 
 

O, de overweldigende, oneindige, alles overwinnende liefde van God. 
O, die achtervolgt me, vecht tot ik ben gevonden, laat de 99 achter. 
Ik verdien het niet, ben het niet waard en toch geeft U zichzelf helemaal weg. 
O, de overweldigende, oneindige, alles overwinnende liefde van God. 

 
 


