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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in De Parel, zondag 28 november 2021 
Aanvang 09.30 uur 
  
 
 

Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
 
 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
  
 
 
Voor de dienst 

Lied: Ik zal er zijn (Sela) 
Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.  
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

 Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 
 

 
 

Liturgie 
 

Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Psalm 42 vers 5 
Maar de HEER' zal uitkomst geven, 
Hij, Die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
en dat melden in mijn lied; 
'k zal Zijn lof zelfs in de nacht 
zingen, daar ik Hem verwacht; 
en mijn hart, wat mij moog' treffen, 
tot de God mijns levens heffen. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 99 vers 1 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, Uw tempel zijn. 
O Gij, wie aard’ en hemel zingen, 
verkwik mij met Uw heil’ge gloed. 
Kom met Uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

 
Lezing 1e helft Avondmaalsformulier 
 
Zingen Psalm 25 vers 4 

's Heeren goedheid kent geen palen. 
God is recht, dus zal Hij door 
onderwijzing hen, die dwalen, 
brengen in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
in het effen recht des Heeren. 
Wie Hem need’rig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Filippenzen 2 : 1 - 8 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied Op Toonhoogte 545 

Tot zeven maal zeventig maal 
vergeef ik een ander zijn schuld. 
Tot zeven maal zeventig maal; 
de Heer heeft met mij ook geduld. 
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Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen ‘Mag ik jou tot zegen zijn’ vers 1 en 2 (Sela)  

Mag ik jou tot zegen zijn, 
naast je lopen op de reis?  
Samen achter Jezus aan,       
gaan waar Hij ons wijst.     
Laat ons delen in Zijn liefde,  
voor elkaar de minste zijn.   
Met elkaar het leven vieren, 
uitzien naar het koninkrijk.  
  
Mag ik jou tot zegen zijn, 
jou aanvaarden zoals Hij?     
Zoeken naar verbondenheid,  
dwars door alle strijd.  
Laat ons wijze woorden spreken, 
zwijgen als dat nodig is.  
Met elkaar een voorbeeld geven, 
leven als getuigenis.  

 
Verkondiging  
 
Zingen Op Toonhoogte 369 

1 Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
Refrein 

Toon mijn liefde 
aan de ander, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, 
wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 
zo heb ik ook jou liefgehad. 
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2 In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
(Refrein 2x) 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 138 vers 3 

Dan zingen zij, in God verblijd, 
aan Hem gewijd, 
van 's Heeren wegen; 
want groot is 's Heeren heerlijkheid, 
Zijn Majesteit 
ten top gestegen. 
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, 
op hen het oog, 
die need’rig knielen; 
maar ziet van ver met gramschap aan 
de ijd’le waan 
der trotse zielen. 
 

Zegen 
 

 
 
 
Lied na de dienst 
 Go, tell it on the mountains (Op Toonhoogte 79) 
 

Refrein: 
Go, tell it on the mountain 
over the hills and everywhere. 
Go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born! 
 

Refrein: 
Ga, zeg het op de bergen,  
boven de heuvels, overal.  
Ga, zeg het op de bergen,  
dat Jezus Christus is geboren! 

 
While shepherds kept their watching 
over silent flocks by night 
behold throughout the heavens 
there shone a holy light. 
Refrein: 
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Toen herders de wacht hielden  
over stille kudden, ’s nachts,  
scheen plots vanuit de hemel  
op hen een heilig licht. 
Refrein: 

 
The shepherds feared and trembled 
when lo! above the earth 
rang out the angels chorus 
that hailed the Savior’s birth! 
Refrein: 
 

De herders vreesden, beefden,  
toen plots boven de aard’  
de engelenkoren klonken, 
die de geboorte van de Redder loofden! 
Refrein: 

 
Down in a lowly manger 
the humble Christ was born 
and God sent us salvation 
that blessed Christmas morn. 
Refrein: 
 

Daar in een simpele kribbe  
werd de nederige Christus geboren,  
en God zond ons de redding,  
die gezegende Kerstmorgen! 
Refrein: 

 


