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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in De Parel, zondag 5 december 2021 
 
Twee diensten, qua liturgie identiek 
 
Aanvang 09.00 uur en 11.15 uur 
  
 

Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
2e Adventszondag 
 
Viering Heilig Avondmaal 
  
Voor de dienst van 09.00 uur: 

Lied: Morgen zal Ik er zijn – Lars & Reyer 
Daar in de verte straalt de ster. 
We gaan er naartoe maar het is nog zo ver. 
De wolken ontnemen het zicht af en toe. 
Dorst en honger, we worden moe. 
 
Het is zwaar, de moed zakt weg. 
Herinner je dan wat er is gezegd. 
Het leven op aarde is kwetsbaar en broos, 
maar nooit en te nimmer uitzichtloos. 

 
Refrein 
U hebt beloofd: morgen zal Ik er zijn. 
Heer, maak ons hart bereid. 
Wij zien verlangend, vol verwachting naar U uit. 
Licht dat ons verschijnt, ons van de nacht bevrijdt. 
Wij hopen, wij geloven: morgen zal U er zijn. 

 
Het is guur, donker en koud, 
maar niets dat ons nog tegenhoudt. 
Laten we hier nu niet stil blijven staan. 
We weten toch waar we heengaan. 

Refrein 
 
O Wijsheid (morgen zal U er zijn) 
O Adonai (morgen zal U er zijn) 
Wortel van Isaï (morgen zal U er zijn) 
Sleutel van David (morgen zal U er zijn) 
Dageraad (morgen zal U er zijn) 
Koning van de volken (morgen zal U er zijn) 
Immanuël, o Immanuël. 

Refrein 
 

 Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 
 

Voor de dienst van 11.00 uur: 
 Orgelspel; mededelingen op het scherm 
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Liturgie 
 

Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 95 vers 4 

Want Hij is onze God, en wij 
zijn 't volk van Zijne heerschappij, 
de schapen, die Zijn hand wil weiden. 
Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 
gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 
verhardt u niet, maar laat u leiden. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 90 vers 1 en 3 

Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuw geboren kind! 
Ziet, die 't woord is, zonder spreken, 
ziet, die Vorst is, zonder pracht, 
ziet, die 't al is, in gebreken, 
ziet, die 't licht is, in de nacht, 
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 
 
O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij wat ik door U wense, 
geef mij door Uw kindsheid raad. 
Sterk mij door Uw tere handen, 
maak mij door Uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door Uwe banden, 
maak mij rijk door Uwe nood, 
maak mij blijde door Uw lijden, 
maak mij levend door Uw dood. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Filippenzen 2 : 5 - 11 
 
Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 



3 
 
 

Zingen Op Toonhoogte 199 vers 1, 2 en 3  
(Allen) 
1 Jezus alleen, ik bouw op Hem. 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik Zijn stem, 
dwars door het duister van de nacht. 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij Zijn liefde leef ik nu. 
 
(Vrouwen) 
2 Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
leed om mijn ongerechtigheid. 
 
(Allen) 
En door Zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij Zijn sterven leef ik nu. 
 
(Mannen) 
3 Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al Zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 
 
(Allen) 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij Zijn bloed ben ik nu vrij. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Op Toonhoogte 114 vers 1, 3 en 4 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God, als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft Zijn leven afgelegd. 
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Refrein: 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 

 
En in de tuin van de pijn  
verkoos Hij als een lam te zijn,  
verscheurd door angst en verdriet,  
maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied’. 
Refrein: 
 
Zie je de wonden zo diep.  
De hand die aard en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De man, die onze zonden droeg. 
Refrein: 
 
Wij willen worden als Hij, 
elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
Refrein: 

 
Lezing 2e deel Avondmaalsformulier 
 
Avondmaalsviering 
 
Zingen Op Toonhoogte 300 vers 1 

Dankt, dankt nu allen God 
met blijde feestgezangen! 
Van Hem is ’t heuglijk lot, 
het heil, dat wij ontvangen. 
Hij ziet in Christus ons 
altijd genadig aan, 
en heeft ons dag aan dag 
met goedheid overlaân. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 136 vers 25 en 26 

Looft Hem, looft Hem, al wat leeft, 
die al 't vlees zijn voedsel geeft; 

want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 



5 
 
 

Geeft de God des hemels eer, 
lof zij aller scheps’len Heer'; 

want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Zegen 

 
 
 
 
Na de dienst van 09.00 uur 
 Lied: For The One – Jenn Johnson 

Let me be filled 
Laat mij gevuld zijn 
 
with kindness and compassion for the one, 
met vriendelijkheid en mededogen voor degene, 
 
the one for whom You loved and gave Your Son. 
degene van wie U houdt en aan wie U Uw Zoon gaf. 
 
For humanity, increase my love. 
Laat mijn liefde groeien voor de mensheid 
 

Refrein 
Help me to love with open arms like You do, 
Help me net als U lief te hebben met open armen, 
A love that erases all the lines and sees the truth. 
een liefde die alle vooroordelen uitwist en de waarheid ziet. 
Oh that when they look in my eyes, they would see You. 
O, zodat ze als ze in mijn ogen kijken, ze U zien. 
Even in just a smile, they would feel the Father’s love. 
Zelfs gewoon in een glimlach, dat ze de liefde van de Vader ervaren. 

 
Oh how You love us. 
O, U houdt zo van ons. 
 
From the homeless to the famous and in between, 
Van de dakloze tot de beroemdheid en alles er tussenin, 
 
You formed us, You made us carefully. 
U vormde ons, U maakte ons zorgvuldig. 
 
'Cause in the end, we're all Your children. 
Want uiteindelijk zijn we allemaal Uw kinderen. 

Refrein 
 
Let all my life tell of who You are 
Laat mijn hele leven tonen wie U bent 
And the wonder of Your never-ending love 
En het wonder van Uw oneindige liefde 
Let all my life tell of who You are 
Laat mijn hele leven tonen wie U bent 
You're wonderful and such a good Father 
U bent waarachtig en zo’n goede Vader 
Let all my life tell of who You are 
Laat mijn hele leven tonen wie U bent 
And the wonder of Your never-ending love 
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En het wonder van Uw oneindige liefde 
Let all my life tell of who You are 
Laat mijn hele leven tonen wie U bent 
You're wonderful and such a good Father 
U bent waarachtig en zo’n goede Vader 
You're wonderful and such a good Father 
U bent waarachtig en zo’n goede Vader 

Refrein 
 
Even in just a smile, they would feel the Father’s love 
Zelfs gewoon in een glimlach, dat ze de liefde van de Vader ervaren. 

 
Na de dienst van 11.15 uur 
 Orgelspel 
 
 
 


