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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord, Oude Kerk,  
14 november 2021, aanvang 18.00 uur 
 
 
Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 

Missionaire zondag 
 
Voor de dienst 

Zang: Met open armen 
Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Kom als je moe bent van je vlucht, 
hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Welkom in Gods huis, 
welkom in Gods huis, 
welkom in Gods huis, 
welkom, welkom thuis. 
 
Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Welkom in Gods huis, 
welkom in Gods huis, 
welkom in Gods huis, 
welkom, welkom thuis. 
 
Welkom in Gods huis, 
welkom in Gods huis, 
welkom in Gods huis, 
welkom, welkom thuis. 
 

Orgelspel, mededelingen op het scherm 
 
 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Psalm 93 vers 1 en 4 
De HEER' regeert; de hoogste Majesteit, 
bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, 
bevestigt d' aard' en houdt door Zijne hand 
dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 
 
Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 
al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER', 
eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 96 vers 1, 2 en 3 (Weerklank) 

1 Zing een nieuw lied voor God de HERE. 
Zing, aarde, zing Zijn naam ter ere. 
Zing voor de HEER met diep ontzag. 
Boodschap Zijn heil van dag tot dag, 
opdat elk volk die lofzang lere. 
  
2 Leer ieder volk Zijn glorie prijzen, 
leer al de naties eer bewijzen 
aan Hem die wonderen volbracht. 
Groot is de HEER, geducht in kracht. 
Laat dan voor Hem uw lofzang rijzen. 
  
3. Afgoden zijn der volken goden, 
Die weten niet van onze noden. 
De HERE schiep de hemel wijd, 
en waar Hij troont in majesteit, 
daar wordt Hem lof en eer geboden. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Op Toonhoogte 352 vers 1 en 2 

God is getrouw, Zijn plannen falen niet,  
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.  
Die 't heden kent, de toekomst overziet,  
laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen;  
en 't werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant,  
volvoert Zijn hand.  
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De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem Zijner lippen overmant 
de tegenstand. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Handelingen 16 : 9 - 28 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Op Toonhoogte 360 vers 1 en 2 

Samen in de Naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is, 
en Zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 

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 67 vers 1 

D' algoede God zij ons genadig, 
en zegen' ons met overvloed; 
Hij doe Zijn aangezicht gestadig 
ons lichten en Hij zij ons goed; 
opdat elk genegen, 
zich aan Uwe wegen, 
op deez' aarde wenn'; 
en de blinde heiden, 
nu van God gescheiden, 
eens Uw heil erkenn'. 

 
Zegen 
 
Lied na de dienst 

Het komt door Zijn naam 
Ons getuigenis is rijk, rijk aan verhalen. 
Verhalen van wonderen, van God die ons droeg. 
En het zet ons aan tot daden, daden van liefde, 
liefde en leven zoals God heeft bedoeld.  

 
Refrein 
Want het wonder van Gods grote daden 
in mensenlevens, dat komt door Zijn naam. 
En dat we leven door de kracht van vergeving, 
herstel en genezing, dat komt door Zijn naam. 
Het komt door Zijn naam. 
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Het getuigenis zijn wij, 
wij die vertellen van Zijn grote liefde, Zijn trouw dag aan dag. 
En Hij zal ons nooit verlaten, Zijn Geest geeft ons leven, 
leven in vrijheid en niet meer in angst. 

Refrein 
 
Wij proclameren Uw naam over hopeloosheid, 
over ongerechtigheid, over ziekte en dood. 
We proclameren Uw naam over twijfel en angst, 
over zorgen en verdriet, over mensen in nood. 
En we bidden in Uw naam om herstel en genezing, 
om de dag van bevrijding, om voorziening telkens weer. 
 
Heer, wij bidden in Uw naam om geduld en vertrouwen, 
om geloof in het leven, om Uw vrijheid meer en meer. 
In Jezus’ naam! In Jezus’ naam!  

Refrein 
 
Het komt door Zijn naam! (2x) 

 


