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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2, Noord 
Oude Kerk, zondag 19 december 2021 
Aanvang 09.30 uur  
  
 

Voorganger:   
Ds. C.D. Zonnenberg 
 
 
 
Voor de dienst  

Zang: Een Kind is ons geboren (Sela) 
Want een Kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven; 
en de heerschappij rust op Zijn schouders. 
 
Wonderbare raadsman, Goddelijke held, 
eeuwige Vader, Vredevorst. 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 96 vers 8 en 9 

Dat zich de hemelen verblijden; 
verheugd zij d' aard' aan alle zijden; 
verheugd de volheid van de zee; 
het veld spring' op met al het vee, 
en 't woud moet juichend God belijden. 
 
't Juich' al voor 't aangezicht des HEEREN: 
Hij komt, die d' aarde zal regeren 
en richten, vol van majesteit; 
de wereld zal gerechtigheid, 
het mensdom Zijne waarheid eren. 
 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
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Zingen Psalm 33 vers 1 en 2 
Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, 
rechtvaardigen, verheft de HEER'. 
Het past oprechten, God te loven; 
zingt Zijne grote Naam ter eer. 
Prijst Hem in uw psalmen, 
met de schoonste galmen; 
roept Zijn weldaan uit. 
Laat de keel zich paren 
met de klank der snaren; 
looft Hem met de luit. 
 
Roemt nu met nieuwe lofgezangen 
de nieuwe blijken van Zijn gunst. 
Het speeltuig moet die toon vervangen. 
Heft vrolijk aan, wijdt Hem uw kunst. 
Alles moet Hem eren, 
want het woord des HEEREN, 
't richtsnoer Zijner daan, 
is volmaakt rechtvaardig, 
al onz' achting waardig; 
eeuwig zal 't bestaan. 

 
Wetslezing en samenvatting 
 
Zingen Op Toonhoogte 180 
1 Er is een Verlosser,  
Jezus, Zoon van God. 
Kostbaar Lam van God, Messias,  
heilig God is Hij. 
 
2 Jezus, mijn Verlosser,  
niemand is aan U gelijk. 
Kostbaar Lam van God, Messias,  
maakt van zonden vrij. 

(Refrein) 
Dank U, o mijn Vader.  
U gaf Uw eigen Zoon,  
Uw Geest als hulp voor ons totdat  
het werk op aarde is gedaan. 

 
3 Ja, de dag zal komen,  
dat ik Jezus zie.  
Dan zal ik mijn Koning dienen  
voor eeuwig en eeuwig. 

(Refrein) 
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Gebed 
 
Schriftlezing Lukas 1 : 56 - 66 
 
Kindermoment, zingen Op Toonhoogte 503 

Refrein 1 
Hé, kom je kijken wie ik heb ontmoet, 
kom en zie, kom en zie. 
Hé, kom je kijken naar de wond’ren die Hij doet, 
kom en zie, kom en zie. 

 
1 De blinden maakt Hij ziende, 
gevangenen laat Hij vrij. 
De armen zijn Zijn vrienden, 
en Hij houdt van jou en mij. 
 

Refrein 2 
Hé, kom je kijken wie ik heb ontmoet, 
kom en zie, kom en zie. 
Hé, kom je kijken, Hij doet alle mensen goed, 
kom en zie, kom en zie. 

 
2 De lammen laat Hij lopen. 
Bedroefden maakt Hij blij. 
Hij maakt de hemel open, 
want Hij houdt van jou en mij. 

Refrein 2 
 
Kom en zie, kom en zie, en zie. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 103 vers 1 en 2 

Loof, loof de HEER', mijn ziel, met alle krachten; 
verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t' achten; 
och, of nu al wat in mij is, Hem preez'! 
Loof, loof mijn ziel, de Hoorder der gebeden; 
vergeet nooit een van Zijn weldadigheden; 
vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 
 
Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 
hoeveel het zij, genadig wil vergeven; 
uw krankheên kent en liefderijk geneest; 
die van 't verderf uw leven wil verschonen, 
met goedheid en barmhartigheên u kronen; 
die in de nood uw redder is geweest. 
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Verkondiging 
 
Zingen Op Toonhoogte 182 

1 Genade, zo oneindig groot,  
dat ik, die ’t niet verdien,  
het leven vond, want ik was dood  
en blind, maar nu kan ‘k zien. 
 
2 Genade, die mij heeft geleerd  
te vrezen voor het kwaad,.  
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,  
dat God mij nooit verlaat. 
 
3 Want Jezus droeg mijn zondelast  
en tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast  
en brengt mij veilig thuis. 
 
4 Als ik daar in Zijn heerlijkheid  
mag stralen als de zon,  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  ) 
dat ik genade vond.   ) 2x 

 
Dankzegging en voorbeden 
 
Zingen Psalm 143 vers 8 en 10 

Laat mij uw dierb’re goedheid prijzen, 
wanneer ik ’t morgenlicht zie rijzen; 
‘k betrouw op U in mijn ellend’; 
wil mij het ware heilspoor wijzen; 
mijn ziel heeft zich tot u gewend. 
 
Leer mij, o God van zaligheden, 
mijn leven in Uw dienst besteden. 
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand. 
Uw goede Geest bestuur’ mijn schreden, 
en leid’ mij in een effen land. 

 
Zegen 
 
 
 
 
Na de dienst 

Zang: Make room (Casting Crowns) 
Family hiding from the storm 
found no place at the keeper’s door. 
It was for this a Child was born, 
to save a world so cold and hollow. 
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Een gezin dat voor de storm wilde schuilen 
kreeg geen plek door de deur van de waard. 
Juist daarvoor werd een Kind geboren, 
om een wereld te redden die zo koud en leeg is. 

 
The sleeping town did not know 
that lying in a manger low 
a Savior King who had no home 
has come to heal our sorrows. 
 

De slapende stad had er geen idee van 
dat in een nederige kribbe  
een Verlosser-Koning die geen woning had, 
is gekomen om ons verdriet te genezen. 

 

Refrein 
Is there room in your heart? 

Is there room in your heart? 

Is there room in your heart 

for God to write His story? 

 

Is er plaats in je hart? 
Is er plaats in je hart? 
Is er plaats in je hart 
voor God om Zijn verhaal te schrijven? 

 
Shepherds counting sheep at night, 
do not fear the glory light! 
You are precious in His sight. 
God has come to raise the lowly. 
 

Herders die ’s nachts de schapen tellen, 
wees niet bang voor het licht van de glorie! 
Je bent kostbaar in Zijn ogen. 
God is gekomen om de nederigen te verheffen. 

 

Refrein 
 
You can come as you are 
but it may set you apart 
when you make room in your heart 
and trade your dreams for His glory 
Make room in your heart, 
make room in your heart. 

 
Je mag komen zoals je bent, 
maar er kan scheiding komen naar anderen 
als je in je hart plaats maakt  
en je dromen inruilt voor Zijn glorie. 
Maak plaats in je hart, 
maak plaats in je hart. 

 
Mother holds the Promise tight. 
Every wrong will be made right. 
The road is straight and the burden's light 
for in His hands, He holds tomorrow. 
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Zijn moeder houdt de Beloofde stevig vast. 
Elk onrecht zal rechtgezet worden. 
De weg is recht en de last is licht, 
want Hij houdt de toekomst in Zijn handen. 

 

Refrein 
 
You can come as you are 
But it may set you apart 
When you make room in your heart 
And trade your dreams for His glory 
Make room in your heart, make room in your heart, 
make room in your heart, make room in your heart. 
 

Je mag komen zoals je bent, 
maar er kan scheiding komen naar anderen 
als je in je hart plaats maakt  
en je dromen inruilt voor Zijn glorie. 
Maak plaats in je hart, maak plaats in je hart. (2x) 

 
 


