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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in De Parel, zondag 14 november 2021 
Aanvang 09.00 uur 
  

Voorganger: Ds. G.A. Termaat, Leerdam 
  
Voor de dienst 

Zang: 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. 
 
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. 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 

Liturgie 
 

Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 16 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
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Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 67 vers 1 en 3 (NB)  

God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons ’t gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van Zijn heilig aangezicht; 
opdat hier op aarde 
elk Uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend‘, 
zo, dat allerwegen 
ieder volk de zegen 
van Uw heil erkent. 
 
De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God Zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, 
onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, 
Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 

 
Gods gebod 
 
Zingen Psalm 25 vers 2 en 6 

HEER, ai, maak mij Uwe wegen 

door Uw woord en Geest bekend; 

leer mij, hoe die zijn gelegen, 

en waarheen G' Uw treden wendt, 

leid mij in Uw waarheid, leer 

ijv'rig mij Uw wet betrachten; 

want Gij zijt mijn heil, o HEER, 

'k blijf U al de dag verwachten. 
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Wie heeft lust de Heer' te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn leidsman wezen, 
Leren, hoe hij wand’len moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
zal hij ongestoord verwerven, 
en zijn Godgeheiligd zaad 
zal 't gezegend aardrijk erven. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Numeri 6 : 22 - 27 en Lukas 24 : 50 - 53 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied Op Toonhoogte 485 

De Here zegent jou, 
en Hij beschermt jou; 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn, 
en heel dicht bij je zijn; 
Hij zal Zijn vrede aan je geven. 
 
De Here zegent u 
en Hij beschermt u; 
Hij schijnt Zijn licht over uw leven. 
Hij zal genadig zijn, 
en heel dicht bij u zijn; 
Hij zal Zijn vrede aan u geven. 
 

Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen Psalm 134 vers 3  

Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren HEER'! 

 
Verkondiging  
 
Zingen Op Toonhoogte 167 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
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Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 168  

1 Zegen ons Algoede, 
neem ons in Uw hoede 
en verhef Uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
2 Stort, op onze bede, 
in ons hart Uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van Uw Geest bij dag en nacht. 
 
3 Amen, amen, amen, 
dat wij niet beschamen, 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, Uw naam ter eer. 
 

Zegen 
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Lied na de dienst 
Ik wens jou 

Ik wens jou een dak boven je hoofd. 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood. 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht. 
Dat de liefde van je leven op je wacht. 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan. 
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan. 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd, 
met kind'ren om je heen tot aan het eind. 
 
Refrein 

Een muur voor de wind, 
een vuur voor de kou, 
een jas voor de regen, 
en een vriend dichtbij jou. 
Een muur voor de wind, 
een vuur voor de kou, 
een jas voor de regen, 
en een vriend dichtbij jou. 

 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent, 
dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent, 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft. 
Refrein 
 
Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats. 
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang. 
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel. 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang. 
Refrein 

 


