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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld - 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in De Parel, zondag 13 februari 2022 
Aanvang 09.30 uur 
  
 
Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 

Voorbereiding Heilig Avondmaal 
 
Voor de dienst 

Zang: Huis van gebed 
Maak dit huis tot een huis van gebed, 
waar U tastbaar aanwezig bent; 
vol van Uw glorie, 
vol van Uw Naam. 
Alles wordt stil, 
slechts één stem spreekt ons aan. 
Maak dit huis tot een huis van gebed. 
Maak dit huis tot een huis van gebed. 
 
Laat de beenderen weer leven, Heer. 
Wek ze op, als Uw kerk profeteert; 
vol van Uw glorie, 
vol van Uw Naam.  
Alles wordt stil, 
slechts één stem spreekt ons aan. 
Laat de beenderen weer leven, Heer. 
Laat de beenderen weer leven, Heer. 
 
Wij buigen neer voor U 
en wij verwachten U. 
Bouw de ruïnes op, 
herstel Uw kerk, Heer! 
Kom, stort Uw Geest op ons, 
blaas ons nieuw leven in, 
want wij verlangen naar herleving, Jezus.     (2x) 
 
Zet uw kerk weer in vuur en vlam, 
heilig God, dat ons hart weer brandt; 
vol van Uw glorie, 
vol van Uw Naam. 
Alles wordt stil, 
slechts één stem spreekt ons aan. 
Zet Uw kerk weer in vuur en vlam. 
Zet Uw kerk weer in vuur en vlam. 

 
  

 Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 
 
  

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Psalm 98 vers 2 
Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt. 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan de HEER' met blijde galmen, 
gij ganse wereld, juich van vreugd. 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 310 vers 1 en 2 

Grote God, wij loven U 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U, 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart ten allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid 
 
Alles wat u prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft Uw liefd' en zingt er van! 
Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U, nooit lovensmoe: 
"Heilig, heilig, heilig" toe! 

 
Lezing Avondmaalsformulier 
 
Zingen Op Toonhoogte 16 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

 
Gebed  
  
Kindermoment 
 
Schriftlezing Lukas 7 : 1 - 10  
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Zingen Op Toonhoogte 510 
Refrein 

Hij is machtig, Hij is krachtig, 
Hij is prachtig en waarachtig. 
Hij is machtig, Jezus de Heer. 
Hij is machtig, Hij is krachtig, 
Hij is prachtig en waarachtig. 
Hij is machtig, Jezus de Heer. 

 
Alle macht, alle macht  
in de hemel, in de hemel  
en op aarde, en op aarde  
is Hem gegeven, is Hem gegeven. 

Refrein 
 
En geen ding, en geen ding  
is onmogelijk, is onmogelijk  
voor degene, voor degene  
die Hem gelooft, die Hem gelooft. 

Refrein 
 
Inzameling van de gaven 
(kinderen naar B-oppas) 
 
Zingen Psalm 99 vers 1, 2 en 8 

1 God, de HEER, regeert. 
Beeft, gij volken eert, 
eert Zijn hoog bestel, 
Die bij Israël 
tussen Cherubs woont 
en Zijn grootheid toont; 
dat zich d' aard bewege. 
Hij is Isrels zege! 
 
2 God, die helpt in nood, 
is in Sion groot; 
aller volken macht 
niets bij Hem geacht; 
buigt u dan in 't stof, 
en verheft met lof 
't heilig Opperwezen; 
wilt het eeuwig vrezen. 
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8 Geeft dan eeuwig' eer 
onze God en HEER; 
klimt op Sion, toont 
eerbied, waar Hij woont, 
waar Zijn heiligheid 
hare glans verspreidt: 
heilig toch en t' eren 
is de HEER der heren. 

 
Preek: De autoriteit van Jezus 
 
Zingen Op Toonhoogte 199 
(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. 
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4 Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit Zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 68 vers 16 en 17 

Gij koninkrijken, zingt Gods lof; 
heft psalmen op naar 't hemelhof, 
van ouds Zijn troon en woning; 
waar Hij, bekleed met eer en macht, 
Zijn sterke stem verheft met kracht, 
en heerst als Sions Koning. 
Geeft sterkt' aan onze God en HEER; 
Hij heeft in Israël Zijn eer 
en hoogheid willen tonen. 
Erkent die God; Hij is geducht; 
Hij doet Zijn sterkte boven lucht 
en boven wolken wonen. 
 
Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 
uit Uw verheven heiligdom, 
aanbidd'lijk Opperwezen! 
't Is Isrels God, die krachten geeft, 
van Wie het volk zijn sterkte heeft: 
Looft God; elk moet Hem vrezen. 

 
Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: Glorie heeft een Naam (Sela) 
Wie wordt niet stil van het heelal?  
Zo weids en zonder grenzen,  
volmaakt geordend, overal,  
een raadsel voor de mensen.  
Dit wonder spreekt van God alleen,  
in Hem zijn alle dingen één.  
 

Refrein 
Wie wordt niet stil van hoe God zelf     
Zijn liefde maar blijft geven? 
Van hoe Hij zoekt en vindt en helpt  
wie achter zijn gebleven.  
Glorieus in tederheid,  
de grote Maker heel dichtbij. 
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En al die glorie heeft een Naam. 
Glorie heeft een Naam;  
een Naam die staat,  
een Naam die straalt.  
Jezus Christus bovenaan.  
Glorie heeft een Naam.  

Refrein 
 
Jezus, Jezus. 
Een Naam die staat, 
een Naam die straalt. 
Jezus, Jezus. 
Jezus Christus bovenaan. 

 


