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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld - 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in De Parel, zaterdag 9 januari 2022 
Aanvang 09.30 uur 
  
 
Voorganger:  
Ds. C.H. Bax, Ede 
 
 
Voor de dienst 

Zang: Waiting here for you  (Martin Smith) 
If faith can move the mountains, 
let the mountains move. 
We come with expectation, 
we're waiting here for You, 
waiting here for You. 
You're the Lord of all creation 
and still You know my heart. 
The author of salvation, 
You've loved me from the start. 
Waiting here for You. 

 
Als geloof bergen kan verzetten, 
laat de bergen zich dan bewegen.  
We komen met verwachting, 
we wachten hier op U, 
wachten op U. 
U bent de Heer van heel de schepping 
en toch kent U mijn hart. 
U, auteur van de redding, 
Had mij lief vanaf het begin. 
Ik wacht hier op U. 

 
With our hands lifted high in praise 
and it's You we adore 
singing alleluia, alleluia. 

 
Met onze handen geheven in lofprijs 
aanbidden wij U, 
zingen Halleluja, halleluja. 

 
You are everything You promised. 
Your faithfulness is true 
and we're desperate for Your presence. 
All we need is You. 
Waiting here for You. 
 

U bent alles wat U beloofd hebt. 
Uw trouw is waarachtig 
en we verlangen wanhopig naar Uw aanwezigheid. 
Alles wat we nodig hebben bent U. 
We wachten hier op U. 

 
With our hands lifted high in praise 
and it's You we adore 
singing alleluia, alleluia; alleluia, alleluia. 
Singing alleluia. 
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Met onze handen geheven in lofprijs 
verheerlijken wij U, 
zingen Halleluja, halleluja; halleluja, halleluja. 
Zingen we Halleluja. 

 
Waiting here for You 
with our hands lifted high in praise, 
and it's You we adore, singing alleluia. 
We're singing alleluia, 
waiting here for You. 
And it's You we adore, singing alleluia. 
 

We wachten hier op U; 
met onze handen geheven in lofprijs 
aanbidden wij U, Halleluja zingend. 
We zingen Halleluja 
terwijl we hier op U wachten. 
En U verheerlijken wij, Halleluja zingend. 

 
 Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 
 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 326 vers 1, 2 en 5 

1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere, 
laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige Naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 
2 Lof zij de Heer, Hij omringt met Zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleug’len geheven. 
Hij Die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft Zijn woord u gegeven. 
 
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van Zijn namen,  
christenen, looft Hem met Abrahams kinderen samen.  
Hart wees gerust,  
Hij is uw licht en uw lust.  
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
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Aanvangstekst Johannes 12 : 44 - 46 
 
Zingen Psalm 63 vers 1 en 2 

O God, Gij zijt mijn toeverlaat; 
mijn God, U zoek ik met verlangen, 
zo ras wij 't morgenlicht ontvangen, 
bij 't krieken van de dageraad. 
O HEER, mijn ziel en lichaam hijgen, 
en dorsten naar U in een land 
dat, dor en mat, van droogte brandt, 
waar niemand lafenis kan krijgen. 
 
'k Heb U voorwaar in 't heiligdom 
voorheen beschouwd met vrolijk' ogen; 
hoe zag ik daar Uw alvermogen! 
Hoe blonk Uw Godd'lijk' eer alom. 
Want beter dan dit tijd'lijk leven 
is Uwe goedertierenheid. 
Och, werd ik derwaarts weer geleid! 
Dan zou mijn mond U d' ere geven. 

 
Wetslezing en samenvatting  
 
Zingen Psalm 17 vers 3 

Ik zet mijn treden in Uw spoor, 
opdat mijn voet niet uit zou glijden; 
wil mij voor struikelen bevrijden, 
en ga mij met Uw heillicht voor. 
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 
omdat G', o God, mij altoos redt. 
Ai, luister dan naar mijn gebed, 
en neig Uw oren tot mijn klachten. 

 
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige 
Geest 
  
Schriftlezing Lukas 2 : 21 – 40 – tekst vs. 25 - 30 

Kindermoment 
 
Kinderlied 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. 
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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 (collectemoment) 
 
Zingen Psalm 27 vers 1 en 2 (NB) 

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in Zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de HEER die mij behouden zal! 
 
Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen, 
dit ene: dat Zijn gunst mij eenmaal geev’ 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in Zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt Zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
Zijn licht, verlichtende de duisternis. 

 
Verkondiging  
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Zingen  Lofzang van Simeon 
Zo laat Gij, HEER, Uw knecht, 
naar 't woord, hem toegezegd, 
thans henengaan in vrede; 
nu hij Uw zaligheid, 
zo lang door hem verbeid, 
gezien heeft op zijn bede. 
 
Een licht, zo groot, zo schoon, 
gedaald van 's hemels troon, 
straalt volk bij volk in d' ogen; 
terwijl 't het blind gezicht 
van 't heidendom verlicht, 
en Isrel zal verhogen. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
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. 

 
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 
 
Zegen 
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Lied na de dienst: In het licht (Sela)         
In de donkere nacht 
verschijnt een licht 
en de duisternis 
krijgt het niet in haar macht. 
 
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. 

 
Niemand ziet Gods gezicht, 
maar in Zijn Zoon 
wordt Hij een persoon, 
maakt Hij bekend wie Hij is. 
 

Refrein (3x) 
 
In mijn donkere nacht 
verschijnt Zijn licht 
en de duisternis 
krijgt het nooit in haar macht. 

 


