
1 
 
 

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2, Noord, kerkdienst in de Oude Kerk, 
zondag 12 september 2021. 
Aanvang 08.30 uur  
  

Voorganger:   
Ds. Chr. van Andel, Amsterdam 
 
 

Viering Heilig Avondmaal 
 
 
Liederen voor de dienst  

De passie 
De passie van mijn redder, 
de hartstocht van mijn God, 
Zijn grenzeloze liefde 
heeft door het kruis het laatste woord. 
 
Refrein:       
Mijn schuld is weg, 
de prijs betaald. 
Het kruis dat overwon het graf, 
want Jezus’ bloed dat kocht mij vrij; 
bracht dood aan dood 
en leven voor mij. 
 
De onschuldige veroordeeld 
en de schuldige bevrijd - 
de dood heeft Hij gedragen 
en door Hem ben ik bevrijd 
Refrein 
 
Ik geef mijn leven 
om U te eren. 
Door het lam dat U gaf 
ben ik vergeven. 
Redder van zondaars 
gekroond voor eeuwig. 
Want het lam dat U gaf 
is herrezen.   (2x) 
Refrein 
 
Bracht dood aan dood 
en leven voor mij. 

 
Kom tot de Vader 

Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment, 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij Zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
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En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan; 
ook niets wat jij ooit deed 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij Zijn eigen Zoon 
en nu is alles klaar wanneer jij komt. 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Psalm 100 vers 1, 2 en 3 

1 Juich aarde, juich alom de Heer', 
dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
2 De Heer' is God; erkent, dat Hij 
ons heeft gemaakt (en geenszins wij), 
tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
een volk, tot Zijne dienst bereid. 
 
3 Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
met lofzang in Zijn heilig hof; 
looft Hem aldaar met hart en stem; 
prijst Zijne Naam, verheerlijkt Hem. 
 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 16 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

 
Gods gebod 
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Zingen Psalm 86 vers 6 
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 om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing Efeze 1 : 3 – 6 en 2 : 1 - 10 
 
Kindermoment 
 
Zingen Op Toonhoogte 485 

De Here zegent jou, 
en Hij beschermt jou; 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn, 
en heel dicht bij je zijn; 
Hij zal Zijn vrede aan je geven. 
 
De Here zegent u 
en Hij beschermt u; 
Hij schijnt Zijn licht over uw leven. 
Hij zal genadig zijn, 
en heel dicht bij u zijn; 
Hij zal Zijn vrede aan u geven. 

 
Kinderen naar de B-oppas (in de dienst van 8.30 uur) en inzameling van 
de gaven (digitaal collectemoment) 
 
Overdenking n.a.v. Efeze 2 : 8 - Genadebrood 
 
Zingen Op Toonhoogte 241 

Door Uw genade, Vader, 
mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. 
U roept ons in Uw nabijheid 
en dankzij Uw Zoon; 
dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
komen wij voor Uw troon. 
Komen wij voor Uw troon.  
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Nooit konden wij zonder zonde 
voor U staan. 
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon 
door het bloed van het Lam. 
Nooit konden wij zonder zonde 
voor U staan. 
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon 
door het bloed van het Lam. 
 
Door Uw genade, Vader, 
mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. 
U roept ons in Uw nabijheid 
en dankzij Uw Zoon; 
dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
komen wij voor Uw troon. 
Komen wij voor Uw troon.  
 
Komen wij voor Uw troon.  
Komen wij voor Uw troon.  

 
Onderwijzing m.b.t. Heilig Avondmaal 
 
Zingen Psalm 145 vers 6 

De HEER' is recht, in al Zijn weg en werk; 
Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk. 
Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht; 
Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht; 
dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden, 
Zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden; 
Hij geeft de wens van allen, die Hem vrezen; 
hun bede heeft Hij nimmer afgewezen. 

 
Gebed (uit formulier) 
 
Nodiging 
 
Uitdelen van brood en wijn 
 
Viering / communio 
 
Lezing Johannes 15 : 9, 13 – 17 
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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. 
 
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. 

 
Dankgebed en voorbeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
 
Zingen 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) 

 
Zegen 
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Lied na de dienst 
You say 

I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough, 
every single lie that tells me I will never measure up. 
Am I more than just the sum of every high and every low? 
Remind me once again just who I am because I need to know. 
 

Ik blijf vechten tegen stemmen in mijn hoofd, dat ik niet genoeg ben, 
elke leugen die me zegt dat ik nooit goed genoeg zal zijn. 
Ben ik meer dan alleen de som van elk hoogte- en elk dieptepunt? 
Herinner mij eraan wie ik ben, want ik moet het weten. 

 
Refrein 
You say I am loved when I can't feel a thing. 
You say I am strong when I think I am weak. 
And you say I am held when I am falling short. 
And when I don't belong, oh You say I am Yours. 
And I believe, I believe what You say of me. 
I believe. 

 
U zegt dat ik geliefd ben, als ik niets kan voelen. 
U zegt dat ik sterk ben, als ik denk dat ik zwak ben. 
U zegt dat ik vastgehouden word, wanneer ik tekort schiet. 
En als ik er niet bij hoor, vertelt U me dat ik van U ben. 
En ik geloof, ik geloof wat U van mij zegt. 
Ik geloof. 

 
The only thing that matters now is everything You think of me. 
In You I find my worth, in You I find my identity 
 

Het enige wat nu telt is alles wat U van me denkt. 
In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn identiteit. 

 
Refrein 
 
Taking all I have, and now I'm laying it at Your feet. 
You have every failure, God, You have every victory. 
 

Ik neem alles wat ik heb en leg het nu aan Uw voeten 
U hebt al mijn mislukkingen, God, en U hebt elke overwinning. 

 
Refrein 
 
I believe, yes I believe what You say of me. 
I believe. 
 

En ik geloof, ja ik geloof wat U van mij zegt. 
Ik geloof. 

 
 
 


