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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2, Noord, Oude Kerk 
Zondag 21 november 2021, aanvang 09.30 uur  
  

Voorganger:   
Ds. M. Dubbelman 
 
Voor de dienst 

Zang: Kom naar huis  (Christiaan Verwoerd) 
Hoe lang moet dit nog doorgaan, 
al jaren in onzekerheid verstrikt. 
Verslagen in je denken, 
word je afgehouden van het licht. 
Het idee dat jij niet komen mag, 
het maakt je ziel verward. 
Maar hoor nou toch de roep van Gods vaderhart. 
 
Kom naar huis, mijn kind. 
O, kom naar huis, de tijd die dringt. 
Nog nooit is iemand tevergeefs  
naar Jezus toegegaan. 
Dus geloof en keer je om naar Hem 
en neem Hem als je redder aan. 
 
Je blijft er maar op wachten  
en ondertussen leef je zonder Hem. 
Je wilt teveel ervaren. 
Je hoopt op een bijzonder harde stem. 
Maar weet je niet dat God allang gesproken heeft tot ons? 
Zijn woord belooft je vrede als je tot Hem komt. 
 
Dus kom naar huis, mijn kind. 
Kom naar huis, de tijd die dringt. 
Nog nooit is iemand tevergeefs  
naar Jezus toegegaan. 
Dus geloof en keer je om naar Hem 
en neem Hem als je redder aan. 
 
Want allen die Hem aangenomen hebben 
heeft Hij de macht gegeven kinderen van God te zijn. 
Ja, allen die Hem aangenomen hebben 
heeft Hij de macht gegeven kinderen van God te zijn. 
 
Dus kom naar huis, mijn kind. 
Kom naar huis, de tijd die dringt. 
Nog nooit is iemand tevergeefs  
naar Jezus toegegaan. 
Dus geloof en keer je om naar Hem. 
Word gered in Jezus’ naam. 
Word gered in Jezus’ naam. 

 
Inleidende muziek; mededelingen op het scherm 
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Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 146 vers 8 

't Is de HEER van alle heren, 
Sions God, geducht in macht, 
die voor eeuwig zal regeren 
van geslachte tot geslacht. 
Sion, zing uw God ter eer! 
Prijs Zijn grootheid; loof de HEER. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 395 

Refrein 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 

 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor Zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
Refrein 
 
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
 
 Jezus komt in heerlijkheid,, 

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

 
Gods gebod 
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Zingen Psalm 86 vers 3 en 6 
HEER', door goedheid aangedreven, 
zijt Gij mild in 't schuldvergeven. 
Wie U aanroept in de nood, 
vindt Uw gunst oneindig groot. 
HEER', neem mijn gebed ter oren; 
wil naar mijne smeking horen; 
merk naar Uw goedgunstigheen 
op de stem van mijn gebeen. 
 
Leer mij naar Uw wil te hand'len, 
'k zal dan in Uw waarheid wand'len; 
neig mijn hart, en voeg het saam, 
tot de vrees van Uwe Naam. 
HEER', mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven; 
'k zal Uw Naam en majesteit 
eren tot in eeuwigheid. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Filippenzen 1 : 23 – 30 
 
Kindermoment 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Op Toonhoogte 476 

Als je gelooft in de Here Jezus,  
dan komt er vrede in je hart.  
Als je gelooft in de Here Jezus,  
dan komt er vrede in je hart.  
Vrede voor jou en iedereen  
en voor de wereld om ons heen. 
Vrede voor jou en iedereen  
en voor de wereld om ons heen. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Op Toonhoogte 234 vers 1 en 3 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is er bij 
in je beproevingen en zorgen. 
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(Refrein) 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen. 

 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 

(Refrein 2x) 
 
Ik rust in U alleen. (2x) 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 89 vers 7 

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand'len, HEER', in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 
zij zullen in Uw Naam zich al de dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden, 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 

 
Zegen 
 
 
 
Lied na de dienst 

Run to the Father (Matt Maher) 
I've carried a burden 
for too long on my own. 
I wasn't created 
to bear it alone. 
I hear Your invitation 
to let it all go. 
 

Ik heb al veel te lang 
zelf een last gedragen. 
Ik ben er niet voor geschapen  
om die alleen te dragen. 
Ik hoor Uw uitnodiging 
om die los te laten. 

 
I see it now, I'm laying it down; 
I know that I need You. 
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Ik zie het nu, ik leg hem af; 
ik weet dat ik U nodig heb. 

 
I run to the Father, 
vall into grace. 
I'm done with the hiding, 
no reason to wait. 
My heart needs a surgeon 
My soul needs a friend 
So I'll run to the Father, 
again and again 
and again and again. 
Oh-oh, oh-oh, oh-oh. 
 

Ik ren naar de Vader 
val in Zijn genade. 
Ik ben het zat me te verbergen,  
er is geen reden langer te wachten. 
Mijn hart heeft een genezer nodig, 
mijn ziel heeft een vriend nodig. 
Dus ren ik naar de Vader, 
Steeds weer opnieuw. 
Steeds weer opnieuw. 
Oh-oh-oh-oh-oh-oh. 

 
You saw my condition, 
had a plan from the start: 
Your Son for redemption, 
the price for my heart. 
I don't have a context 
for that kind of love. 
 

U zag hoe ik eraan toe was,  
en had al een plan voor me klaar liggen: 
Uw Zoon voor mijn verlossing, 
de prijs voor mijn hart. 
Ik heb geen verklaring 
voor zulk een liefde. 

 
I don’t understand, 
I can’t comprehend. 
All I know is I need You. 
 

Ik kan het niet begrijpen, 
ik kan het niet bevatten. 
Alles wat ik weet, is dat ik U nodig heb. 

 
 
 
 
I run to the Father, 
fall into grace. 
I'm done with the hiding, 
no reason to wait. 
My heart needs a surgeon 
My soul needs a friend 
So I'll run to the Father, 
again and again 
and again and again. 
Oh-oh, oh-oh, oh-oh. 
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Oh-oh, oh-oh, oh-oh, and again and again. 
Oh-oh, oh-oh, oh-oh. 
 

Ik ren naar de Vader 
val in Zijn genade. 
Ik ben het zat me te verbergen,  
er is geen reden langer te wachten. 
Mijn hart heeft een genezer nodig, 
mijn ziel heeft een vriend nodig. 
Dus ren ik naar de Vader, 
Steeds weer opnieuw. 
Steeds weer opnieuw. 
Oh-oh-oh-oh-oh-oh. 

 
My heart has been in Your sights 
long before my first breath. 
Running into Your arms 
is running to life from death. 
And I feel this rush deep in my chest. 
Your mercy is calling out. 
Just as I am You pull me in 
and I know I need You now. 
 

Mijn hart was al bij U in zicht 
lang voor mijn eerste ademhaling. 
Rennen tot in Uw armen 
is rennen van de dood naar het leven. 
En ik voel deze aandrang diep in mij. 
Uw genade roept uit naar mij. 
Zoals ik ben trekt U mij naar U toe, 
en ik weet dat ik U nu nodig heb. 

 
I run to the Father, 
fall into grace. 
I'm done with the hiding, 
no reason to wait. 
My heart needs a surgeon 
My soul needs a friend 
So I'll run to the Father, 
again and again. 

 
Ik ren naar de Vader 
val in Zijn genade. 
Ik ben het zat me te verbergen,  
er is geen reden langer te wachten. 
Mijn hart heeft een genezer nodig, 
mijn ziel heeft een vriend nodig. 
Dus ren ik naar de Vader, 
Steeds weer opnieuw. 

 
I run to the Father, 
fall into grace. 
I'm done with the hiding, 
no reason to wait. 
My heart needs a surgeon 
My soul needs a friend 
So I'll run to the Father, 
again and again 
and again and again. 
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Ik ren naar de Vader 
val in Zijn genade. 
Ik ben het zat me te verbergen,  
er is geen reden langer te wachten. 
Mijn hart heeft een genezer nodig, 
mijn ziel heeft een vriend nodig. 
Dus ren ik naar de Vader, 
Steeds weer opnieuw. 
Steeds weer opnieuw. 

 
Oh-oh, oh-oh, oh-oh, and again and again 
Oh-oh, oh-oh, oh-oh, and again and again 
Oh-oh-oh-oh-oh-oh. 

 


