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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord, Oude Kerk,  
12 december 2021, aanvang 18.00 uur 
 
 
 
Voorganger: Prop. J.W. Sterrenburg 
 
 

 
Dit is een online dienst! 
 
 
 
Voor de dienst 

Zang: Noël 
Love incarnate, love divine. 
Star and angels gave the sign: 
Bow to babe on bended knee, 
the Savior of humanity. 
Unto us a Child is born, 
He shall reign forevermore. 
 

Mensgeworden liefde, goddelijke liefde. 
De ster en engelen wezen de weg: 
buig je knieën voor het kind, 
de Verlosser van de mensheid. 
Een kind is ons geboren. 
Zijn heerschappij is oneindig. 

 
(Refrein) 
Noel, Noel, 
come and see what God has done. 
Noel, Noel, 
the story of amazing love! 
The light of the world, given for us. 
Noel. 
 

(Refrein) 
Noël, Noël,  
kom en zie wat God heeft gedaan.  
Noël, Noël,  
geschiedenis van wonderbare liefde!  
Het Licht van de wereld, voor ons gegeven.  
Noël. 
 

Son of God and Son of man, 
there before the world began, 
born to suffer, born to save, 
born to raise us from the grave, 
Christ the everlasting Lord; 
He shall reign forevermore. 

(Refrein) (2x) 
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Zoon van God en Zoon des mensen, 
was er eer de wereld begon. 
Geboren om te lijden, geboren om te redden, 
geboren om ons uit het graf op te wekken, 
Christus, de eeuwige Heer, 
Zijn heerschappij is oneindig. 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 24 vers 2 en 3 

Wie klimt de berg des Heeren op? 
Wie zal die Godgewijde top, 
voor 't oog van Sions God, betreden? 
De man, die, rein van hart en hand, 
zich niet aan ijdelheid verpandt, 
en geen bedrog pleegt in zijn eden. 
 
Die zal, door 's Heeren gunst geleid, 
en zegen en gerechtigheid 
van God, de God zijns heils ontvangen. 
Dit 's Jakob, dit is 't vroom geslacht, 
dat naar God vraagt, Zijn wet betracht 
en zoekt Zijn aanschijn met verlangen. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Kom tot ons, Heer (Sela) (Adventsgebed) 

Lof zij Christus, hoog verheven, 
God uit God en licht uit licht; 
schepper van het goede leven, 
die uit God geboren is. 
 
Lof zij Christus, Heer der heren, 
vredevorst die vrede sticht; 
Davids Zoon, die wij vereren, 
licht dat ieder mens verlicht. 
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Refrein: 
Jezus, de wereld wacht 
op de eerste nieuwe dag. 
Daal hier op aarde neer;  
kom tot ons, Heer.  

 
Heer, geef wereldwijd Uw vrede. 
Kom tot ons, de wereld wacht. 
Hoor ons bidden hier beneden 
om Uw vrede in ons hart. 

Refrein (3 x) 
 
Gebed  
 
Schriftlezing  

• 1 Samuël 15 : 10 – 16 : 1 

• Openbaring 5 : 1 - 5  
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 89 vers 2, 8 en 9 (NB) 

2 Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des Heren mond, 

is David die Mij dient, hem gaf Ik mijn verbond, 

aan hem en aan zijn huis heb Ik mijn eed gezworen, 

voorgoed zal uw geslacht de heerschappij behoren. 

Uw kinderen zal Ik de eeuwen door geleiden, 

Ik schraag uw troon en rijk tot aan het eind der tijden. 

 

8 Gij, Here, die de glans van onze sterkte zijt, 

geeft luister aan Uw volk, en hoge heerlijkheid. 

Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen 

en met geheven hoofd de kroon der ere dragen. 

Gij Heil’ge Israëls, Gij zelf hebt ons ten leven 

een koning naar Uw wil, een schild van heil gegeven. 

 

9 Oudtijds hebt Gij, o Heer, Uw hoge plan ontvouwd, 

aan mensen naar Uw hart Uw woorden toevertrouwd; 

met hulp heb Ik omkleed, met heil heb Ik omgeven 

de koninklijke held, uit al het volk verheven, 

David mijn trouwe knecht, die Ik heb uitverkoren, 

dien Ik met oliezalf, hem zal het rijk behoren. 
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Verkondiging n.a.v. 1 Samuël 15 vers 28b:  
‘die beter is dan u’ (HSV) 

  ‘die waardiger is dan u’ (NBV)  
De Dienaar-Koning komt! 
… in jouw plaats 
… vormt geen bedreiging 
… is waardig om jou te dienen 

 
Zingen Op Toonhoogte 316 

1 Heerlijk is Uw naam, 
heerlijk is Uw naam, 
hoog verheven en vol van kracht. 
Heerlijk is Uw naam. 
Jezus, Jezus. 
Heerlijk is Uw naam. 
 
2 Heilig Lam van God, 
heilig Lam van God, 
dat de zonde der wereld droeg. 
Heilig Lam van God. 
Jezus, Jezus. 
Heilig Lam van God. 
 
3 Waardig bent U, Heer, 
waardig bent U, Heer, 
alle macht en heerlijkheid. 
Alle lof en eer. 
Jezus, Jezus. 
Waardig bent U, Heer. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Op Toonhoogte 325 

1 Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 

Refrein 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
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2 Hemelse Heer, 
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind 
naar de wereld gekomen, 
legde uw heerlijkheid af. 

Refrein 
 
En nooit besef ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed. 
En nooit besef ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed. 

Refrein 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 80 vers 3 en 4 

Gezegend was het land, de stad, 
waar deze Koning binnentrad. 
Gezegend ’t hart, dat openstaat 
en Hem als Koning binnenlaat. 
De Zonne der gerechtigheid 
verblindde niet door majesteit; 
maar wat in duister sliep, 
ontwaakte, toen Hij riep. 
 
Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
De palmen van uw eerbied spreidt 
de weg langs, die uw Koning rijdt. 
Hij komt tot u met troost en vreê 
en brengt u heil en liefde mee. 
Geprezen zij de Heer, 
Hij geeft u ’t leven weer! 
 

Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: Kerstnacht boven Bethlehem (Sela) 
In de kerstnacht boven Bethlehem, 
sprak een engel uit de hemel. 
En hij maakte daar goed nieuws bekend: 
God is hier, Zijn naam is Jezus! 
En opeens was daar een eng’lenmacht. 
Een hemels leger prees de schepper. 
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Refrein 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen. 

 
Laat de vreugde van de engelen 
ons vandaag opnieuw omgeven. 
Laat de echo van hun lofgezang 
blijven klinken in ons leven. 
Dat het hemels lied van toen die nacht 
overal nog is te horen! 

Refrein 
 
Is er iets of iemand ooit te klein 
voor de God, die zelf een kind werd? 
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. 
God werd mens tussen de mensen. 
 
Wat een wonder dat God met ons is! 
Liefde kent bij hem geen grenzen. 

Refrein 
 
 

 


