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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld - Wijkgemeente 2 Noord 
 
Kerkdienst in De Parel (Talmastraat 9) 
Zondag 3 januari 2021, aanvang 10.45 uur 
 
Voorganger:  Ds. C. Mijderwijk, Putten 

 
Liederen die worden gezongen voor de dienst 
 

Kom ga je mee? 
Refrein: 
Stap voor stap voor stap voor stap ) 
voor stap voor stap voor stap!        ) 2x 
Kom op, ga je mee, 
kom op, ga je mee, 
blijf niet langer staan. 
Kom op, ga je mee, 
kom op, ga je mee 
achter Jezus aan. 

 
Want Jezus zegt: 
'Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven'. 
Hij gaat ons voor 
dus geef gehoor, 
Hij heeft Zijn woord gegeven! 

(Refrein) 
 
Wat Jezus doet, 
is altijd goed, 
Hij is de goede Herder 
voor jou en mij 
dus kom erbij, 
Zijn woord helpt ons steeds verder! 

(Refrein) 
 
Want Jezus daagt 
ons uit en vraagt 
om met Hem op te trekken. 
Dus kom op, gauw 
en volg Hem nou, 
we gaan Zijn woord ontdekken. 

 
Geef ons vrede 

Hoeveel mijlen nog te reizen? 
Welke wegen nog te gaan? 
Welke ster zal ons wijzen 
naar dat land waar geen grenzen bestaan? 
 
't Is de droom van alle eeuwen: 
de aarde nieuw, de mensen vrij, 
maar geen huilen of schreeuwen 
bracht die wereld een stap dichterbij. 
 
Geef ons vrede. 
Schijn in de donkere nacht. 
Geef ons vrede 
waarop de schepping wacht. 
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'k Zie Uw rijk in al die dromen. 
'k Zie Uw licht in elke traan 
en ik bid: Uw rijk kome; 
dat op aarde Uw wil wordt gedaan. 
 
Dona nobis pacem. 

 
 

Liturgie 
 

Binnenkomst kerkenraad 
 
Mededelingen 
 
Voorzang Op Toonhoogte 25 vers 1 

De stilte zingt U toe, o Here, 
in Uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 

 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 99 vers 1 en 8 

God, de HEER, regeert. 
Beeft, gij volken eert, 
eert Zijn hoog bestel, 
Die bij Israël 
tussen Cherubs woont 
en Zijn grootheid toont; 
dat zich d' aard bewege. 
Hij is Isrels zege! 
 
Geeft dan eeuwig' eer 
onze God en HEER; 
klimt op Sion, toont 
eerbied, waar Hij woont, 
waar Zijn heiligheid 
hare glans verspreidt: 
heilig toch en t' eren 
is de HEER der heren. 

 
Gods gebod 
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Zingen Op Toonhoogte 243  
1 Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed, 
vergeef mijn zonden nu 
en reinig mijn hart. 
 
2 Met Uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
 
3 Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O Jezus, raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
 
4 Jezus, op Uw woord 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 

 

Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest 

 

Schriftlezing Mattheüs 2 : 1-12 
 
Kinderlied Op Toonhoogte 402  

1 De wijzen, de wijzen, 
die gingen samen reizen, 
vertrouwend op een koningsster, 
zij wisten niet hoe ver. 
 
2 Zij volgden het teken, 
de dagen werden weken, 
dan klopt een rijke karavaan 
bij de paleispoort aan. 
 
3 ‘O koning, wil ons horen: 
er is een prins geboren, 
in ’t Oosten is zijn ster gezien, 
staat hier zijn wieg misschien?’ 
 
4 Herodes, hij hoorde 
verschrikt naar deze woorden. 
‘Een koningszoon bij mij in huis? 
U bent beslist abuis.’ 
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5 De wijzen, de wijzen, 
die moesten verder reizen, 
de ster ging als een lichtend spoor 
naar Bethlehem hen voor. 
 
6 Zij hebben gevonden 
het Kind door God gezonden, 
dat koning en dat knecht wil zijn 
van ieder, groot en klein. 
 
7 De wijzen, die weten 
van sterren en planeten, 
die baden nu in zonnelicht 
en doen hun ogen dicht. 

 
Collectemoment onder naspel; mogelijkheden om bij te dragen staan op de 
website 
 
Verkondiging, thema: “Wij hebben zijn ster gezien!”   
 

Zingen Psalm 72 vers 6 en 8 

Ja, elk der vorsten zal zich buigen 
en vallen voor Hem neer; 
al 't heidendom Zijn lof getuigen, 
dienstvaardig tot Zijn eer. 
't Behoeftig volk, in hunne noden 
in hun ellend' en pijn, 
gans hulpeloos tot Hem gevloden, 
zal Hij ten redder zijn. 
 
"Zo moet de Koning eeuwig leven," 
bidt elk met diep ontzag; 
men zal Hem 't goud van Scheba geven, 
Hem zeegnen, dag bij dag. 
Is op het land een handvol koren, 
gekoesterd door de zon, 
't zal op 't gebergt' geruis doen horen, 
gelijk de Libanon. 

 

Dankgebed en voorbeden 
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Zingen Psalm 72 vers 10 en 11    

Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 

't gezegend heidendom 

't geluk van deze Koning prijzen, 

Die Davids troon beklom. 

Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 

bekleed met mogendheên; 

de HEER, in Israël geprezen, 

doet wond'ren, Hij alleen. 

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
men loov' Hem vroeg en spa; 
de wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
met amen, amen na. 

 

Zegen 

 
Lied dat wordt gespeeld/gezongen na de dienst 
 

Tienduizend redenen (Op Toonhoogte 302) 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 

(Refrein) 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

(Refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

(Refrein 2x) 
 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. (2x) 

 


