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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord, Oude Kerk,  
28 november 2021, aanvang 18.00 uur 
 
 
Voorganger: Ds. W.J. Westland 
 
 
Voor de dienst 

Zang: Maria, had je door  
Maria, had je door dat jouw baby ooit zou wandelen op water? 
Maria, had je door dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou maken? 
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart vernieuwen zou? 
Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt het weer aan jou. 
  
Maria, had je door dat jouw baby ooit de blinden zou genezen? 
Maria, had je door hoe jouw baby ooit de stormen zou bevelen? 
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de hemel in zich draagt? 
Jouw kus op Jezus' wangen is een kus op Gods gelaat. 
  
Kon je het al zien? 
  
De blinde ziet, de dove hoort, de doden leven op. 
De lamme springt en alles zingt: alle eer aan God! 
  
Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen? 
Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen? 
Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw zoon als Lam van God? 
De baby in je armen is waarlijk God met ons. 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 
 
 

Liturgie 
 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 253 vers 2 en 3 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
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Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

 
Stil gebed; votum en groet 
 
Zingen Psalm 111 vers 3 en 5 

Hij maakte, Hij, die heerlijk is, 
Zijn wond'ren een gedachtenis; 
Hij is barmhartig en genadig; 
Hij gaf hun, die Hem vrezen, spijs; 
en, Zijne grote naam ten prijs, 
gedenkt Hij Zijn verbond gestadig. 
 
't Is trouw, al wat Hij ooit beval; 
het staat op recht en waarheid pal, 
als op onwrikb're steunpilaren. 
Hij is het, die verlossing zond 
aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond 
met hen in eeuwigheid bewaren. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Op Toonhoogte 76 vers 1 en 4 

Daar is uit ’s werelds duist’re wolken 
een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot Zijn schijnsel, alle volken, 
en gij, mijn ziele, bid het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood. 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood. 
 
O Vredevorst, Gij kunt gebieden 
de vreed’ op aard’ en in mijn ziel! 
Doe alle volken tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel! 
Des Heren ijver zal bewerken, 
dat Hij de zetel, U bereid, 
met recht en met gericht zal sterken. 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 
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Gebed  
 
Schriftlezing Mattheüs 1 : 1 – 17 

Tekst: vers 16 
Thema: Het evangelie van Jezus’ stamboom: Zijn afkomst / Zijn persoon 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 72 vers 7, 10 en 11 

7 Nooddruftigen zal Hij verschonen; 
aan armen, uit gena 
Zijn hulpe ter verlossing tonen; 
Hij slaat hun zielen ga. 
Als hen geweld en list bestrijden, 
al gaat het nog zo hoog; 
hun bloed, hun tranen en hun lijden 
zijn dierbaar in Zijn oog. 
 
10 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. 

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

Verkondiging  
 
Zingen Psalm 118 vers 7 en 14 

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”. 
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Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
verhogen Uwe majesteit. 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 
want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 206 vers 1, 2, 4 en 6 

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij Uw naam in ’t oor, 
Uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
2 Uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
4 Al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 
maar sterk en vurig wordt de ziel 
wanneer zij U aanschouwt. 
 
6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij Uw naam in ’t oor, 
als ik van alles scheiden moet 
gaat nog die naam mij voor. 
 

Zegen 
 
Lied na de dienst 

Op Toonhoogte 251 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 

 

 

 


