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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld wijkgemeente 2 Noord 
Kerkdienst in De Parel, 13 juni 2021, aanvang 8.30 uur 
 

 
 
Voorganger:  Ds. G.A. Schreuders, Wierden 
 

Viering Heilig Avondmaal 
 
 
 
Liederen voor de dienst: 

El Shaddai 
El Shaddai, El Shaddai, 
El Elyon na Adonai. 
Door de eeuwen blijft Uw Naam 
als een Sterke Rots bestaan. 
El Shaddai, El Shaddai, 
Erkamka na Adonai. 
En die Naam verhogen wij, 
El Shaddai. 
 
Voor Uw volk in de woestijn 
wilde U een Herder zijn. 
Door de sterkte van Uw hand 
week de zee terug voor het land. 
Bij de armen in hun nood 
kwam U als het Levend Brood. 
En door Uw grootheid 
werd Uw volk bevrijd. 
 
El Shaddai, El Shaddai, 
El Elyon na Adonai. 
Door de eeuwen blijft Uw Naam 
als een Sterke Rots bestaan. 
El Shaddai, El Shaddai, 
Erkamka na Adonai. 
En die Naam verhogen wij, 
El Shaddai. 

 
Op Toonhoogte 124 

1 Mijn Jezus, ik hou van U, 
ik noem U mijn Vriend. 
Want U nam de straf op U 
die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, 
mijn Redder bent U; 
'k heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
2 Mijn Jezus, ik hou van U, 
want U hield van mij 
toen U aan het kruis hing, 
een wond in uw zij. 
Voor mij de genade, 
een doornenkroon voor U; 
'k heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
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3 Ik zal van U houden 
in leven en dood. 
En ik wil U prijzen, 
zelfs dan in mijn nood. 
Als ik kom te sterven, 
dan roep ik tot U: 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
4 Als ik in Uw glorie, 
Uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij voor U, 
in uw heiligdom. 
Gekroond met Uw heerlijkheid 
zal 'k zingen voor U: 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
maar nooit zoveel als nu. 

 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen 
 
Voorzang Psalm 133 vers 1 en 3 

Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen 
van ’t zelfde huis als broeders samenwonen, 
daar ’t liefdevuur niet wordt verdoofd. 
’t Is als de zalf op ’s hogepriesters hoofd, 
de zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 
die door haar reuk het hart verblijdt. 
 
Waar liefde woont, gebiedt de Heer' de zegen: 
daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
en 't leven tot in eeuwigheid. 

 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 24 vers 5 (Psalm 62:5 NB)  

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. 

 

Belijdenis van het geloof 
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Zingen Psalm 33 vers 11 

Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
in Hem verblijdt zich ons gemoed, 
omdat wij op Zijn naam vertrouwen, 
die Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
milde zegenader, 
stel Uw vriend'lijk hart, 
op Wiens gunst wij hopen, 
eeuwig voor ons open; 
weer steeds alle smart. 

 
Gebed om de opening van het Woord en voorbeden 

 

Schriftlezing 1 Johannes 4 : 7 - 15 

 

Zingen kinderlied Op Toonhoogte 465 (collectemoment onder het naspel) 
1 Aan de oever van het meer, 
luist’ren velen naar de Heer. 
Maar zij zijn de tijd vergeten, 
en er is haast niets te eten. 
Meester, stuur de mensen vlug, 
allemaal naar huis terug. 
 
2 Waarom geeft gij hun geen brood? 
Heer, de schare is te groot, 
en wij hebben niets te missen 
dan vijf broden en twee vissen, 
en waar komt het geld vandaan 
als wij eten kopen gaan? 
 
3 Breng het eten dat er is, 
breng het brood en breng de vis. 
Want al zijn wij hier met velen, 
eerlijk zullen w’ alles delen: 
Here, zegen deze spijs, 
en bewaar ons straks op reis. 
 
4 Zo kreeg iedereen zijn deel 
en er was zelfs brood te veel. 
Niemand zat met lege handen, 
’t overschot ging in twaalf manden. 
En het was voor allemaal 
’t wonderlijkste avondmaal. 
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Zingen Psalm 130 vers 2 en 4 
Zo Gij in 't recht wilt treden, 
o Heer', en gadeslaan 
onz' ongerechtigheden; 
ach, wie zou dan bestaan? 
Maar neen, daar is vergeving 
altijd bij U geweest; 
dies wordt Gij, Heer', met beving, 
recht kinderlijk gevreesd. 
 
Hoopt op de Heer', gij vromen; 
is Israël in nood, 
er zal verlossing komen; 
Zijn goedheid is zeer groot. 
Hij maakt, op hun gebeden, 
gans Israël eens vrij 
van ongerechtigheden; 
zo doe Hij ook aan mij. 

 
Meditatie over 1 Johannes 4 : 10, 14 

 

Zingen Op Toonhoogte 351 vers 1, 2 en 3 

1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 
 
2 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 
het heilig feest van uw gedachtenis; 
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 
in ’t teken van uw lichaam en uw bloed. 
 
3 Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, 
voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt 
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament. 

 

Viering Heilig Avondmaal 

 

Onderwijzing  
 
Gereed maken tafel:  
Zingen Op Toonhoogte 351 vers 4 en 5  
4 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 
waar is de bron waaruit ik drinken moet? 
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 
voed mij en drenk mij met Uw brood en wijn. 
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5 Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood  
en neem de beker, die Gij zelf mij bood,  
hoe komt Gij met Uw goedheid mij nabij;  
berg m’in Uw liefde, Heer, en zegen mij. 
 
Gebed 
 
Uitnodiging (brood en wijn worden uitgedeeld) 

Instellingswoorden bij het brood 
Instellingswoorden bij de wijn 

 
Lezen: Schriftlezing Formulier 
 
Zingen Op Toonhoogte 351 vers 6  
6 U wil ik danken, grote Levensvorst; 
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 

 
Dankgebed formulier en onze Vader 
  
Zingen Op Toonhoogte 25 (Psalm 65: 2) 

Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 

 

Zegen 
 
 
 
 
Lied na de dienst 

Thy Word 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. 
 

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 

 
When I feel afraid, 
think I've lost my way, 
still You're there right beside me. 
And nothing will I fear 
as long as You are near. 
Please be near me to the end. 
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Wanneer ik bang ben 
en denk dat ik de weg kwijt ben, 
bent U nog steeds naast me. 
Ik zal nergens bang voor zijn 
zolang U bij me bent. 
Alstublieft, wees bij me tot het eind. 

 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. 
 

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 

 
I will not forget 
Your love for me and yet 
my heart forever is wandering. 
Jesus, be my guide 
and hold me to Your side. 
I will love you to the end. 
 

Ik zal nooit vergeten 
Uw liefde voor mij, maar toch 
is mijn hart altijd aan het dwalen. 
Jezus, wees mijn gids 
en houd me aan Uw zij. 
Ik zal van U houden tot het eind. 

 
Instrumentaal refrein 
 
Nothing will I fear as long as You are near. 
Please be near me to the end. 
 

Ik zal nergens bang voor zijn 
zolang U bij me bent. 
Alstublieft, wees bij me tot het eind. 

 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path, 
and a light unto my path. 
You're the light unto my path. 
 

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, 
en een licht op mijn pad. 
U bent het licht op mijn pad. 

 


