
 

Stil gebed 

 

Votum (openingswoord) en groet 
 

Zingen: Psalm 126 vers 1 (vrij!) 
 

Wanneer  de  HEER',  ui t  's v i jands  macht ,  
' t  Gevangen Sion  wederbracht,  
En dat  verlost '  uit  nood en pi jn,  
Scheen ' t  ons  een  bl i jde  droom te z i jn.  
Wi j lachten,  ju ichten;  onze  tongen 
Verhieven  's  HEEREN  Naam  en  zongen. 
Toen hieven  zelfs  de  heidnen aan:  
"De HEER'  heeft  hun  wat  groots gedaan."  
 

 

Lezen van de geloofsbelijdenis 
 

Zingen: Psalm 67 vers 3 (zegen, en dan …?!) 
 

De volken  zul len,  HEER',  U  loven;  
O HEER',  U  loven  a l temaal,  
Die d'  aarde  vruchtbaar  maakt  van  boven 
Dat z'  ons  op  haar  gewas onthaal ' .  
God  is  ons  genegen; 
Onze  God  geeft  zegen 
Hi j ,  die  a l les  geef t ,  
Hi j  zal  z i jn  geprezen, 
Hem zal alles  v rezen, 
Wat op  aarde leeft .  

 

Bidden 
 

We lezen uit de Bijbel: Genesis 8 vers 15 tot 9 vers 17 
 

15 Toen sprak God tot Noach: 
16 Ga de ark uit, u, uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. 
17 Laat al de dieren die bij u zijn van alle vlees, de vogels, het vee en alle kruipende 
dieren, die over de aarde kruipen, met u naar buiten gaan, zodat zij zich overvloedig 
uitbreiden op de aarde en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde. 
18 Toen ging Noach naar buiten, en zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn 
zonen met hem. 
19 Alle dieren, alle kruipende dieren en alle vogels, alles wat zich op de aarde 
beweegt, overeenkomstig hun soorten, gingen de ark uit. 
20 En Noach bouwde een altaar voor de HEERE; en hij nam van al het reine vee en 
van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar. 
21 En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal de 
aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens; de gedachtespinsels 
van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af; en Ik zal voortaan niet 
al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb. 
22 Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, 
zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. 
 
 

 
Gods verbond met Noach 
1 Toen zegende God Noach en zijn zonen en Hij zei tegen hen: Wees vruchtbaar, 
word talrijk en vervul de aarde! 
2 Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de 
lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee; zij zijn in uw 
hand gegeven. 
3 Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik heb het u 
allemaal gegeven, evenals het groene gewas. 
4 Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in mag u niet eten. 
5 Voorzeker, Ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van 
alle dieren zal Ik vergelding eisen; ook van de hand van de mens, van de hand van 
ieders broeder, zal Ik vergelding eisen voor het leven van de mens. 
6 Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten 
worden; want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt. 
7 Wat u betreft, wees vruchtbaar en word talrijk; breid u overvloedig uit op de aarde, 
en word talrijk daarop. 
8 En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem: 
9 En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond met u, met uw nageslacht na u, 
10 en met alle levende wezens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle dieren van de 
aarde met u; van alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de aarde toe. 
11 Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed 
zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te 
richten. 
12 En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle 
levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid: 
13 Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond 
tussen Mij en de aarde. 
14 Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken 
gezien wordt, 
15 dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende 
wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te 
gronde te richten. 
16 Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond 
tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. 
17 God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gemaakt heb 
tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is. 
 

Collectemoment 

 

Zingen: Psalm 1 vers 1 (nieuw begin) 
 

Welzal ig hi j ,  d ie in  der  bozen raad,  
Niet  wandelt ,  noch op ' t  pad  der  zondaars  staat ,  
Noch nederz it ,  daar zulken  samen rotten,  
Die roeke loos met God  en  godsdienst  spotten;  
Maar  's HEEREN wet bl i jmoedig  dag en nacht  
Herdenkt,  bepeinst en i jve r ig betracht.  

 
 

Preek: “Dankend doorgaan!” 
 

 

 



 

Zingen: “Houd mij dicht bij U” (themalied) 
 
Houd mij  d icht bi j  U, laat me nooit  meer gaan.  
Voor U leg ik  mi jn leven neer,  
Verlangend naar uw vriendschap,  Heer.  
 
U al leen begr i jpt  wat ik nodig heb:   
uw l iefde die mi j  warmte geeft ,  
A ls U mij  in uw armen neemt.  
Leid mij  naar uw hart,  breng mij  terug naar  U. 
 
Refrein 
U bent  mi jn doel ,  U bent mi jn hartsver langen.  
U bent  mi jn doel ,  houd mij  heel dicht  b i j  U.  

 

Danken en bidden 
 

 

Zingen: Psalm 93 vers 1 en 4 (themapsalm) 
 

De HEER' regeert;  de  hoogste  Majes te i t ,  
Bekleed met sterkt ' ,  omgord  met  heerl i jkheid,  
Bevest igt  d '  aard' en houdt  door  Zi jne  hand 
Dat schoon  gebouw onwankelbaar in stand.  
 
Uw macht is  groot,  Uw  t rouw  zal  nooit  vergaan; 
Al wat Gij  ooi t  beloofd  hebt,  zal  bestaan.  
De heil igheid is voor  Uw  huis,  o  HEER',  
Eeuw uit ,  eeuw  in,  tot  sieraad  en tot eer.  

 

Zegen 
 

Zingen: “Wat zal de wereld mooi zijn op die dag” 
 

1.Wat  zal de wereld mooi zi jn op die dag, 
A ls Jezus weer zal komen op de wolken,  
A ls al wat leef t ,  de nat iën de volken, 
Z ich voor Hem zul len buigen vol ontzag.  
 
2.  Wat zal de wereld mooi zi jn op d ie dag, 
A ls God z i jn tent zal opslaan bi j  de mensen,  
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,  
Z ich zul len scharen onder Christus ’vlag. 
 
3. Wat zal de wereld mooi zi jn op die dag,  
A ls heel de schepping zal gezuiverd wezen, 
Als dáarde zal vernieuwd z i jn  en genezen,  
Van al ons kwaad van heel ons wangedrag.  
 
4. Wat zal de wereld mooi zi jn op die dag,  
A ls God z i jn volk met  heerl i jkheid zal kronen,  
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen,  
Wat zal de wereld mooi zi jn op die dag.  

 

Uitleidend Orgelspel 

 

“ Dankend doorgaan! ” 
 

Dankdag 3 november 2021 
 

Aanvang: 09.30 uur 
 

 
 
 
        
 
        
 
 
 
 
 
 
 
      

        
 
 
        
        
 
        
        
        
 
 
 
       Oude Kerk 
       Hardinxveld-Giessendam 
       Voorganger: Ds. P. van de Voorde 
 
 

Inleidend orgelspel 
 

Welkom en mededelingen  
 

Zingen: “Dank U voor deze nieuwe morgen” 
 
1.Dank U voor deze nieuwe morgen,  
Dank U voor deze nieuwe dag.  
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
Bij  U komen mag.  
 

2.Dank U voor al le goede vrienden,  
Dank U, o God voor al wat leeft .  
Dank U voor wat  ik niet verdiende: 
Dat Gij  mi j  vergeeft .  
 

3.Dank U voor al le bloemengeuren, 
Dank U voor ieder kle in geluk.  
Dank U voor al le held ’ re kleuren,  
Dank U voor muziek.  

 6.Dank U,  uw l iefde kent geen g renzen, 
Dank U dat ik dit  zeggen kan.  
Dank U, o God ik  wi l  U danken, 
Dat ik  danken kan! 


