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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Kerkdienst Oude Kerk, zondag 14 februari 2021, 
aanvang 09.30 uur 
 

1e lijdenszondag - Viering Heilig Avondmaal 
 

Voorganger:   
Ds. H. van Wingerden, Rijssen 
 

Liturgie 
 
Inleidend orgelspel 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen 
 
Voorzang Op Toonhoogte 24 vers 1 en 5 

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
 
Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt: 
God is een schuilplaats voor ons allen. 

 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 2 vers 3 en 4  

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid! 
 
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! 
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Gods gebod 

 

Zingen Getsemane (Sela) 

De Vader die de Zoon een beker reikt, 

tot aan de rand gevuld met bitterheid, 

die Hem benauwt, tot wanhoop drijft. 

Het water dat Hem aan de lippen staat, 

een zee van zonden die Hem angstig maakt. 

Hij gaat ons voor, Hij draagt ons door het lijden heen. 

 

Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons strijdt, de beker drinkt. 

Wie zijn wij, dat Hij de dood in diepe nood en angst verdrinkt? 

 

De schaduw van de dood valt in de hof, 

waar Jezus worstelt met de wil van God: 

de beker gaat Hem niet voorbij. 

De diepte van zijn lijden, angst en pijn, 

is dieper dan ons lijden ooit zal zijn. 

Hij gaat ons voor, Hij drinkt ons door het lijden heen. 

 

Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons strijdt, de beker drinkt. 

Wie zijn wij, dat Hij de dood in diepe nood en angst verdrinkt? 

 

De Zoon die ons het brood, de beker reikt; 

ons in zijn liefde en gemeenschap leidt, 

gedenken wij in brood en wijn. 

Wij drinken door zijn dood het leven in: 

een zee van liefde schept een nieuw begin. 

Nooit meer alleen, met Jezus één, totdat Hij komt. 

 

Al wie dorst, wordt getroost in het brood, de beker wijn. 

Neem het brood, proef van de wijn; gedenk dat wij vergeven zijn. 

 

De Vader die zijn kind een beker reikt, 

die overstroomt van goedertierenheid: 

de wijnstok bloeit, de beker vloeit in eeuwigheid. 

 

Gebed om de Heilige Geest; voorbeden 

 

Schriftlezing Lukas 17 : 11 - 19 
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Kindermoment 

 

Zingen Op Toonhoogte 498 

‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag. 
In m’n handel, in m’n wandel,  
in m’n slapen en ontwaken,  
‘k heb Hem nodig, dag aan dag. 
 
‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven. 
‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag. 
In m’n handel, in m’n wandel,  
in m’n slapen en ontwaken,  
‘k wil Hem volgen, dag aan dag. 

 

Collectemoment onder het naspel (zie hiervoor website of kerkblad) 

 

Preek over Lukas 17 : 15 

 

Zingen Psalm 118 vers 1 en 7 

Laat ieder 's HEEREN goedheid loven; 
want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 
en zeggen; "Roemt Gods majesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" 
 
De HEER is mij tot hulp en sterkte; 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij was het, die mijn heil bewerkte, 
dies loof ik Hem mijn leven lang. 
Men hoort der vromen tent weergalmen 
van hulp en heil ons aangebracht; 
daar zingt men blij, met dankb’re psalmen: 
“Gods rechterhand doet grote kracht”. 
 

Lezing 2e deel Avondmaalsformulier 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Gebed 

 

Toebereiding van de tafel 
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Zingen: Eenheid met Mij 

Eenheid met Mij  

in brood en in wijn. 

Laat je vervullen, 

laat Mij Vrede zijn.  

 

Eenheid met Mij, 

woorden van waarheid. 

Laat je vervullen, 

laat Mij Vrede zijn.  

 

Eenheid met Mij; 

wandel vertrouwend. 

Laat je vervullen, 

laat Mij Vrede zijn.  

 

Ik ben alle dagen  

Ja en Ik ben in de nacht,  

in antwoord en vragen.  

Wees stil en verwacht  

 

Eenheid met Mij. 

Rust in mijn Woorden.  

Laat je vervullen, 

laat Mij Liefde zijn.  

 

Eenheid met Mij.  

Wandel vertrouwend.  

Laat je vervullen, 

laat Mij Herder zijn.  

 

Uitnodiging 

 

Uitdeling en communie 

 

Aan tafel lezen we uit Jesaja 53 

 

Zingen Psalm 116 vers 1, 7 en 10 

1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER' 
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
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7 Wat zal ik, met Gods gunsten overlaan, 
die trouwe HEER' voor Zijn gena vergelden? 
'k Zal bij de kelk des heils Zijn Naam vermelden. 
en roepen Hem met blijd' erkent’nis aan. 
 
10 Ik zal Uw Naam met dankerkentenis 
verheffen, U al mijn geloften brengen; 
'k zal liefd' en lof voor U ten offer mengen 
in 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 

 

Dankzegging Romeinen 8 : 31 - 39 

   
Dankgebed (formulier), Onze Vader 

 

Zingen Psalm 145 vers 1 en 4    

O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER', 
ik zing, verheugd, Uw grote Naam ter eer! 
Ik zal de roem van Uwe majesteit 
verhogen tot in d' eind'looz' eeuwigheid; 
'k zal dag aan dag U eer en dank bewijzen. 
De HEER' is groot, al 't schepsel moet Hem prijzen: 
Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven. 
Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven! 
 
Al wat Gij wrocht, zal juichen tot Uw eer; 
Uw gunstvolk zal verblijd U zeeg'nen, HEER', 
en roemen van Uw koninkrijk, Uw macht, 
Uw heerlijkheid en Goddelijke kracht; 
om, waar zich 't hart ooit voelt in leerzucht blaken, 
Uw heerlijkheid, Uw macht bekend te maken, 
en d' eer Uws rijks, zo groot, zo hoog verheven, 
voor aller oor de hoogste roem te geven. 

 
Uitzending en zegen 

 

Uitleidend orgelspel 
 

 


