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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld - 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in De Parel, zaterdag 2 januari 2022 
Aanvang 09.30 uur 
  
Voorganger:  
Prop. H.C. Leenman, Hardinxveld-Giessendam 
 
Voor de dienst 

Zang: Light of the world (Lauren Gaigle) 
The world waits for a miracle. 
The heart longs for a little bit of hope. 
Oh come, oh come, Emmanuel. 
A child prays for peace on Earth 
and she's calling out from a sea of hurt. 
Oh come, oh come, Emmanuel. 
 

De wereld wacht op een wonder. 
Het hart verlangt naar een beetje hoop. 
O kom, o kom Emmanuel. 
Het kind bidt om vrede op aarde 
en ze roept vanuit een zee van pijn. 
O kom, o kom Emmanuel 

 
And can you hear the angels singing: 
Glory to the light of the world. 
Glory, the light of the world is here. 
 

En kun je de engelen horen zingen: 
Glorie aan het licht van de wereld. 
Glorie, het licht van de wereld is hier. 

 
The drought breaks with the tears of a mother. 
A baby's cry is the sound of love. 
Come down, come down, Emmanuel. 
 

De droogte breekt met de tranen van een moeder. 
Het gehuil van een baby is het geluid van liefde. 
Kom naar beneden, Emmanuel. 

 
Oh, He is the song for the suffering. 
He is Messiah, the Prince of Peace has come. 
He has come, Emmanuel. 
 

Hij is het lied voor wie lijden. 
Hij is de Messias; de Vredevorst is gekomen. 
Hij is gekomen, Emmanuel. 

 
Glory to the light of the world. (4x) 
 

Glorie aan het licht van de wereld. (4x) 
 
For all who wait, 
for all who hunger, 
for all who've prayed, 
for all who wonder: 
Behold your King, behold Messiah. 
Emmanuel, Emmanuel. 
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Voor allen die wachten, 
voor allen die hongeren, 
voor allen die gebeden hebben, 
voor allen die met vragen zitten: 
Aanschouw uw koning, aanschouw de Messias. 
Emmanuel, Emmanuel. 

 
Glory to the light of the world. (3x) 
 

Glorie aan het licht van de wereld. (3x) 
 
Behold your King, behold Messiah. 
Emmanuel, Emmanuel. 
The world waits for the miracle. 
The heart longs for a little bit of hope. 
Oh come, oh come Emmanuel. 
 

Aanschouw uw koning, aanschouw de Messias. 
Emmanuel, Emmanuel. 
De wereld wacht op het wonder. 
Het hart verlangt naar een beetje hoop. 
O kom, o kom Emmanuel. 

 
 Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Naar het licht toe (Sela) 

Kom tevoorschijn uit de duisternis. 
Doe gerust een stap vooruit.  
En vertrouw maar dat het veilig is. 
Jezus zelf nodigt je uit. 
Wij lopen naar het licht toe.  

(licht van de wereld) 
Wij lopen naar het licht toe. 

(licht van God) 
 
Als je twijfelt hoe je verder moet, 
als je niet meer weet waarheen. 
Kom dan bij ons. Wij zijn ook op zoek. 
Loop de weg toch niet alleen. 
Er is vrijheid om op weg te gaan, 
te ontdekken wie God is. 
Het mysterie van een God met ons, 
ook in onze duisternis. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
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Zingen Lofzang van Zacharias vers 1, 4 en 5 

1 Lof zij de God van Israel, 
de Heer', die aan Zijn erfvolk dacht, 
en, door Zijn liefderijk bestel, 
verlossing heeft teweeg gebracht; 
een hoorn des heils heeft opgericht. 
't Geen Davids huis was toegezegd, 
dat wil Hij ons nu schenken; 
gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond, 
door der profeten wijze mond, 
zich hiertoe aan de vaderen verbond. 
 
4 Dus wordt des Heeren volk geleid, 
door 't licht, dat nu ontstoken is, 
tot kennis van de zaligheid, 
in hunne schuldvergiffenis; 
Die nooit in schoner glans verscheen, 
dan nu, door Gods barmhartigheen, 
Die, met ons lot bewogen, 
om ons van zond' en ongeval t' ontslaan, 
een ster in Jakob op doet gaan, 
de zon des heils doet aan de kimmen staan. 
 
5 Voor elk, die in het duister dwaalt, 
verstrekt deez' zon een helder licht. 
dat hem in schauw des doods bestraalt, 
op 't vredepad zijn voeten richt. 

 
Leefregel: Filippenzen 2 : 5 - 13 
 
Zingen Psalm 67 

1 D' algoede God zij ons genadig, 
en zegen' ons met overvloed; 
Hij doe Zijn aangezicht gestadig 
ons lichten en Hij zij ons goed; 
opdat elk genegen, 
zich aan Uwe wegen, 
op deez' aarde wenn'; 
en de blinde heiden, 
nu van God gescheiden, 
eens Uw heil erkenn'. 
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2 De volken zullen U belijden, 
o God, U loven al te zaam. 
De landen zullen zich verblijden, 
en juichen over Uwe Naam. 
Volken zult Gij rechten, 
hunne zaak beslechten, 
in rechtmatigheid; 
Volken op deez' aarde, 
die Uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 
 
3 De volken zullen, HEER', U loven; 
o HEER', U loven altemaal, 
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven 
dat z' ons op haar gewas onthaal'. 
God is ons genegen;  
onze God geeft zegen. 
Hij, die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, 
Hem zal alles vrezen, 
wat op aarde leeft. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Mattheüs 2 : 1 - 12 (HSV) 

Kindermoment, kinderlied: Als je veel van iemand houdt 
Als je veel van iemand houdt 
geef je 't mooiste wat je hebt, da's heel gewoon. 
Omdat God van mensen houdt 
gaf Hij 't mooiste wat Hij had, 
Zijn eigen Zoon. 
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 
een mooier geschenk ken ik niet. 
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 
een mooier geschenk ken ik niet. 
 
Als je veel van iemand houdt 
geef je 't mooiste wat je hebt, da's heel gewoon. 
En de wijzen brachten goud, 
mirre en wierook voor het kind, 
als eerbetoon. 
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 
een mooier geschenk ken ik niet. 
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 
een mooier geschenk ken ik niet. 
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Als je veel van iemand houdt 
geef je 't mooiste wat je hebt, da's heel gewoon. 
En als jij de Heer vertrouwt, 
leg je leven in Zijn hand; 
Hij is Gods Zoon. 
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 
een mooier geschenk ken ik niet. 
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 
een mooier geschenk ken ik niet. 

 
Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen Psalm 63 vers 1 en 3 (NB) 

Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt,- 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 
 
Wanneer ik wakend in de nacht 
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, 
dan mag ik weer uw goedheid proeven; 
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. 
Waar zich Uw vleugels breed ontvouwden, 
zing ik mij van mijn zorgen vrij. 
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, 
door Uw hand word ik vastgehouden. 

 
Zingen Op Toonhoogte 85 

1 In de donkere nacht  
verschijnt een licht 
en de duisternis 
krijgt het niet in haar macht. 
2 Eeuwenlang al voorzegd: 
het Woord van God 
dat geboren wordt. 
Hoop waar de wereld op wacht. 

Refrein: 
In het licht van Gods Zoon, 
zien wij Zijn goedheid, 
Zijn waarheid. 
In het licht van Gods Zoon, 
brengt Hij in kleinheid 
Zijn grootheid dichtbij. 
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3 Niemand ziet Gods gezicht, 
maar in Zijn Zoon 
wordt Hij een persoon, 
maakt Hij bekend wie Hij is. 
Refrein: 
 
4 In mijn donkere nacht 
verschijnt zijn licht 
en de duisternis 
krijgt het nooit in haar macht. 
Refrein: 

 
Verkondiging  
 
Zingen Op Toonhoogte 114 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God, als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft Zijn leven afgelegd. 
 
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: 

 
Dankgebed en voorbeden 
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Zingen Geef ons vrede (Dona nobis) (Sela) 
Hoeveel mijlen nog te reizen? 
Welke wegen nog te gaan? 
Welke ster zal ons wijzen 
naar dat land waar geen grenzen bestaan? 
 
't Is de droom van alle eeuwen: 
de aarde nieuw, de mensen vrij, 
maar geen huilen of schreeuwen 
bracht die wereld een stap dichterbij. 
 
Geef ons vrede. 
Schijn in de donkere nacht. 
Geef ons vrede 
waarop de schepping wacht. 
 
'k Zie Uw rijk in al die dromen. 
'k Zie Uw licht in elke traan 
en ik bid: Uw rijk kome; 
dat op aarde Uw wil wordt gedaan. 
 
Dona nobis pacem. 

 
Zegen 

 
 
 
 
Lied na de dienst 

Maranatha (Sela) 
Wanneer komt de dag? Wanneer, o God, 
zal de nacht voorgoed ten einde zijn? 
Komt de tijd dat alles anders wordt, 
er geen tranen en geen rouw meer zijn? 
 
Iedereen zal zien hoe Jezus komt 
op de wolken met bazuingeschal. 
Vol van luister, stralend als de zon; 
Heer, hoe lang nog voor U komen zal? 
 
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! 
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed. 
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer. 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
 
Heer, wij zien met groot verlangen uit 
naar het eeuwig koninkrijk van God. 
Waar Uw kerk zal stralen als Uw bruid; 
met haar bruidegom verenigd wordt. 
 
Hef je handen op en kijk omhoog. 
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag, 
met een brandend hart vervuld van hoop. 
Jezus komt. Er is een nieuwe dag! 
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Niets is beter dan bij U te zijn. 
Wat een vreugde om te leven zonder pijn. 
Dan kniel ik neer, 
voor U mijn Heer. 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 

 
  


