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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, zondag 1 augustus 2022, aanvang 18.00 
uur 
 

Voorganger:  
Br. T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland 
 
Voor de dienst 

Zang: Opwekking 813 – Uw liefde wint elke strijd 
Heer, U leidt mij door Uw hand, 
toont mij het beloofde land. 
Ook als pijn mijn hart verlamt: 
Uw liefde wint elke strijd. 
 
Is mijn angst als Jericho, 
zijn de muren metershoog, 
is mijn hart verdord en droog: 
Uw liefde wint elke strijd, 
mijn wapen, mijn veiligheid. 
 
Refrein 

U die reuzen verslaat 
U die bergen verplaatst, 
U die ketens verbreekt 
van wat is geweest, 
brak de leugens en angst: 
uw Woord duurt het langst, 
want niets is ooit onmogelijk voor U. 

 
Er is hoop, ook in de pijn, 
als er oorlog woedt in mij, 
als er nergens licht meer schijnt, 
Uw liefde wint elke strijd, 
mijn wapen, mijn veiligheid. 
 
Refrein (2x) 
 
De grootste naam, de hoogste naam, 
de mooiste naam is Jezus, 
die redding geeft, die ketens breekt, 
voor eeuwig Koning, Jezus. 
 
Refrein 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Op Toonhoogte 306 
Refrein: 
Glorie aan God. 
Glorie aan God. 
Glorie aan God. 
Glorie aan God. 

  
Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij ’s het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, 
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, 
wij knielen voor Jezus. 
Groot is Zijn troon, 
eeuwig Zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

Refrein 
  
Kondigt het aan, 
door de kracht van Zijn naam: 
heel de aard’ wordt vervuld 
van Zijn glorie! 
Satan, hij beeft, 
want hij weet: Jezus leeft! 
Hij ’s verslagen, 
het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

Refrein 
  
Heersen met Hem 
op de troon en Zijn stem 
spreekt van liefde, 
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij, alle tranen voorbij, 
eeuwig vreugde voor God, 
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lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

Refrein 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 42 vers 1, 3 en 5 

1 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
schreeuwt niet sterker naar 't genot 
van de frisse waterstromen, 
dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar de HEER';  
God des levens, ach, wanneer 
zal ik naad’ren voor Uw ogen, 
in Uw huis Uw Naam verhogen? 
 
3 O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
want Gods goedheid zal uw druk 
eens verwisslen in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven; 
want ik zal Zijn Naam nog loven. 
 
5 Maar de HEER' zal uitkomst geven, 
Hij, Die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
en dat melden in mijn lied; 
'k zal Zijn lof zelfs in de nacht 
zingen, daar ik Hem verwacht; 
en mijn hart, wat mij moog' treffen, 
tot de God mijns levens heffen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing Efeze 6 : 10 - 20 
10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn 
macht. 
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11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden 
tegen de listige verleidingen van de duivel. 
12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis 
van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse 
gewesten. 
13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt 
bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt 
houden. 
14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het 
borstharnas van de gerechtigheid, 
15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 
16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen 
van de boze zult kunnen uitblussen. 
17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is 
Gods Woord,  
18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en 
daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.  
19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van 
mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend 
te maken, 
20 waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag 
spreken, zoals ik moet spreken. 
 
Impressies uit jeugdkamp 
 
Zingen Opwekking 820 

Alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn Zoon gaf 
en die in Hem gelooft 
gaat niet verloren, ontvangt het leven 
dat nooit meer ophoudt. 
Hij gaf Zijn Zoon aan ons uit liefde 
om ons te redden, te redden van onszelf. 
Dus kijk, de deur staat voor ons open, 
God roept ons binnen. 
  
Refrein (2x): 

Het is een feest van genade. 
Het is een feest. 
God roept ons naar huis. 
Het is een feest van de Vader, 
dus kom naar huis. 
Kom naar huis. 
Kom naar huis. 

  
Stop met wat je doet. 
God de Vader roept, 
Hij ziet naar je uit. 
Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis. 
Kom naar huis, kom naar huis. 
Kom naar huis. 
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Refrein (2x) 
 
Kom naar huis. 
Kom naar huis. 
Kom naar huis. 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Op Toonhoogte 204 

1 Nabij Gods hoog verheven troon 
is iemand die steeds voor mij pleit; 
Hij is volmaakt, Gods eigen Zoon 
en Priester tot in eeuwigheid. 
Mijn naam, geschreven in Zijn hand, 
bewaart Hij eeuwig in Zijn hart;  
ik weet: geen aanklacht houdt meer stand, 
wanneer mijn Redder pleit voor mij, 
wanneer mijn Redder pleit voor mij. 
 
2 AI klaagt de satan mij steeds aan, 
terwijl hij wijst op al mijn schuld, 
ik kijk omhoog en zie Hem staan 
die alles voor mij heeft vervuld. 
Omdat Hij al mijn zonden droeg 
en door Zijn bloed ben ik nu vrij, 
want Jezus’ offer was genoeg 
voor Gods vergeving ook voor mij, 
voor Gods vergeving ook voor mij. 
 
3 Ja, Hij is mijn gerechtigheid, 
want zie, het Lam is opgestaan! 
Hij troont als Heer der heerlijkheid, 
wiens liefde eeuwig zal bestaan. 
Ik leef in Hem en Hij in mij;. 
zo één met Hem sterf ik niet meer; 
eens zal ik zitten aan Zijn zij, 
mijn Jezus, Redder en mijn Heer 
mijn Jezus, Redder en mijn Heer. 
 
4 Ik leef in Hem en Hij in mij;. 
zo één met Hem sterf ik niet meer; 
eens zal ik zitten aan Zijn zij, 
mijn Jezus, Redder en mijn Heer 
mijn Jezus, Redder en mijn Heer. 

 
Verkondiging: Strijden terwijl je bidt! 
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Zingen Op Toonhoogte 387 
1 O kerk, sta op, 
met wapenrusting aan; 
stel je op als Christus’ leger. 
Wie zwak is, kom 
en zeg nu: ‘Ik ga staan 
in de kracht die God wil geven.’ 
Omgord met waarheid, in Zijn kracht, 
weerstaan wij satans leugenmacht. 
Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt 
wie gevangen zit in ’t duister. 
 
2 De oorlog woedt 
niet tegen bloed en vlees, 
maar is tegen duist’re machten. 
Hanteer het zwaard 
dat elke wond geneest 
en wees moedig en standvastig. 
Al dreigt gevaar aan elke kant, 
de uitkomst heeft Hij in Zijn hand; 
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf: 
vele volken als Zijn erfdeel. 
 
3 Kom, zie het kruis 
waar liefde recht ontmoet, 
waar Gods Zoon zich heeft gegeven. 
De vijand ligt 
vertrapt onder Zijn voet,   
Jezus is als Heer verrezen! 
De grote steen is weggedaan, 
en Christus, Hij is opgestaan. 
Zijn zegetocht duurt voort tot aan die dag 
dat elk oog en hart Hem zien zal. 
 
4 Kom, Heil’ge Geest, 
geef kracht voor elke stap, 
laat ons elke horde nemen.   
Dan lopen wij 
de wedloop om de prijs 
te ontvangen in de hemel. 
De heiligen uit vroeger tijd 
getuigen van Zijn majesteit. 
En wij zien uit, verlangend naar de dag 
dat wij delen in zijn luister. 
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5 Al dreigt gevaar aan elke kant, 
de uitkomst heeft Hij in zijn hand; 
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf: 
vele volken als zijn erfdeel. 
Want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf: 
vele volken als zijn erfdeel. 
Want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf: 
vele volken als zijn erfdeel. 

 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Psalm 73 vers 10 NB 

Wie heb ik in de hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wie ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 322 

In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. 
U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
 
In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. 
U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
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Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
 

Refrein 
God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij. 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het: 

Refrein 
 
God maakt vrij, God maakt vrij 
God maakt vrij, God maakt vrij. 

 
Zegen 
 
 
Na de dienst 

Zang: Here I bow – Jenn Johnson 
Where would I run but to the throne of mercy; 
where would I kneel but at this cross of grace. 
How great the love, 
how strong the hand that holds us. 
Beautiful, so beautiful. 
 
Refrein: 

So here I bow to lift You high. 
Jesus be glorified in all things, for all my life. 
I am Yours, forever Yours. 

 
There is a King who bore the scars of healing 
There is a Son who came in grace and truth 
How great the love that carries us to kindness 
Wonderful, You're wonderful 
 
Refrein 
 
(2 x): 
God here and now, be lifted high. 
Right here and now, be glorified. 
God of Heaven and Earth; 
God who brought me back to life; 
I am Yours, forever Yours. 
 
Refrein (2x) 

 


