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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld - 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in De Parel, zondag 20 februari 2022 
 
2 diensten: 

• Aanvang 09.00 uur 

• Aanvang 11.15 uur 
  
Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
 
Voor de dienst van 9 uur: 

Zang: As the deer 
As the deer panteth for the water 
so my soul longeth after Thee. 
You alone are my heart's desire 
and I long to worship Thee. 
 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

 
You alone are my strength, my shield. 
To You alone may my spirit yield. 
You alone are my heart's desire 
and I long to worship Thee. 
 

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. 

 
You're my friend and You are my brother 
even though You are a King. 
And I love You more than any other, 
so much more than anything. 
 

U bent mijn vriend en U bent mijn broeder 
hoewel U ook Koning bent. 
Ik hou van U meer dan van ieder ander, 
zoveel meer dan van wat dan ook. 

 
You alone are my strength, my shield. 
To You alone may my spirit yield. 
You alone are my heart's desire 
and I long to worship Thee. 
How I long to worship Thee. 
 

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. 
mijn aanbidding is voor U. 
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You alone are my strength, my shield. 
To You alone may my spirit yield. 
You alone are my strength, my shield. 
To You alone may my spirit yield. 
You alone are my heart's desire 
and I long to worship Thee. 
 

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
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. 

 
 Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 
 
Voor de dienst van 11.15 uur: 
 Orgelspel, mededelingen op het scherm 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 65 vers 2 

Een stroom van ongerechtigheden 
had d' overhand op mij; 
maar ons weerspannig overtreden 
verzoent en zuivert Gij. 
Welzalig, die Gij hebt verkoren, 
die G' uit al 't aards gedruis 
doet naad’ren, en Uw heilstem horen, 
ja, wonen in Uw huis. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 264 vers 1, 4 en 5 

1 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 
wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 
 
4 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
Bij U te wonen is al wat ik wens, 
met als beloning dat ik op U lijk. 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
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5 Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van Uw zon, 
stralend van vreugde, getooid als een bruid   
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 

 
Gebed  
  
Kindermoment 
 
Kinderlied Op Toonhoogte 555 (alleen in dienst van 9 uur) 

Voor de zieken – voor de armen, 
voor de mensen met verdriet, 
voor het kind dat blijft proberen, 
maar toch denkt: ‘Het lukt me niet’. 
Voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort, 
is er altijd nog die Ene 
en die roept: ‘Kom maar aan boord!’ 

Refrein: 
Kom aan boord. 
Ook voor jou is er een plekje 
waar je hoort. 
Laat de hoop niet langer varen, 
kom aan boord. 
Sta niet doelloos aan de kant, 
want er is een hart vol liefde, 
pak die uitgestoken hand. 

 
Voor het meisje dat blijft denken: 
‘Alles gaat bij mij steeds mis’. 
Voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is. 
Voor het kindje dat nog nooit 
van trouw of liefde heeft gehoord, 
is er altijd nog die Ene 
en die roept: ‘Kom maar aan boord!’ 

Refrein: 
 
Schriftlezing Genesis 3 : 1 - 11 
 
Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
 
 
 
 
 

} 2 x 
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Zingen Psalm 139 vers 1 en 14 
Niets is, o Oppermajesteit,  
bedekt voor Uw alwetendheid;  
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daân;  
Gij weet mijn zitten en mijn staan:  
wat ik beraad, of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten.  
 
Doorgrond m' en ken mijn hart, o HEER; 
is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m' en zie of mijn gemoed 
iets kwaads, iets onbehoorlijks voed’, 
en doe mij toch met vaste schreden 
de weg ter zaligheid betreden. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Op Toonhoogte 250 vers 1, 2 en 3 

1 Vaste rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op Uw trouw, 
laat mij rusten in Uw schaûw, 
waar het bloed door U gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 
2 Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer dat ik breng, 
niet de tranen die ik pleng, 
schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 
 
3 Zie, ik breng voor mijn behoud 
U geen wierook, mirr' of goud; 
moede kom ik, arm en naakt, 
tot de God, die zalig maakt, 
die de arme kleedt en voedt, 
die de zondaar leven doet. 

 
Lezing formulier 
De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig 
Avondmaal heeft ingesteld: 
‘in de nacht waarin Hij werd verraden, nam de Heere Jezus het brood, en 
nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat 
voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de 
drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het 
nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn 
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gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, 
verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.’ (1 Kor.11:23b-26) 
In het heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze Heer en Heiland Jezus 
Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Al weldoende ging Hij 
rond. Hij genas de zieken en vergaf de zondaars. Hij nam ons lijden op zich. 
Om onze zonden werd Hij doorboord. Hij werd mishandeld, maar verzette zich 
niet, en deed zijn mond niet open. 
Hij werd gebonden – om ons te bevrijden. Hij werd ter dood veroordeeld, ja, tot 
de dood aan het kruis – om ons vrij te spreken. Hij heeft zich vernederd tot in 
de allerdiepste ellende en eenzaamheid. 
Met luide stem riep Hij toen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten’ 
– opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden 
worden. In Christus zijn wij met God verzoend, toen Hij zei: ‘Het is volbracht.’ 
Hij is voor ons gestorven en begraven, maar op de derde dag is Hij opgewekt 
uit de doden. Nieuw leven heeft Hij ons gebracht. De levendmakende Geest 
heeft Hij ons geschonken. 
Door die Geest worden wij, broeders en zusters, met elkaar als leden van één 
lichaam in waarachtige liefde verbonden. Deze eenheid zullen wij niet alleen 
met woorden maar ook met daden aan elkaar bewijzen. De apostel schrijft: 
‘Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij allen 
hebben deel aan het ene brood.’ (1 Kor. 10:17) 
Zo nodigt Christus ons hier en nu aan zijn maaltijd, een vreugdemaal voor heel 
het volk van God. Laten wij dan samen delen in het feest dat de Heer voor ons 
bereid heeft, aan deze tafel, waar het brood ons zal verzadigen en de wijn ons 
hart verheugt. Van oost en west, van noord en zuid zullen de volken der aarde 
komen en aanzitten in het Koninkrijk van God. Met groot verlangen mogen wij 
uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het 
Lam. Dan zal God zijn alles in allen. 
 
Avondmaalsviering 
 
Zingen Psalm 103 vers 1 

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. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 149 

1 Groot is Uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
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Refrein 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
groot is Uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 
2 Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Refrein 
 
Zegen 

 
 
 
Na de dienst van 9 uur 

Zang: For the one 
Let me be filled 
Laat mij gevuld zijn 
 
with kindness and compassion for the one, 
met vriendelijkheid en mededogen voor degene, 
 
the one for whom You loved and gave Your Son. 
degene van wie U houdt en voor wie U Uw Zoon gaf. 
 
For humanity, increase my love. 
Laat mijn liefde groeien voor de mensheid. 
 

Refrein 
Help me to love with open arms like You do, 
Help me net als U lief te hebben met open armen, 
 
a love that erases all the lines and sees the truth. 
een liefde die alle vooroordelen uitwist en de waarheid ziet. 
 
Oh that when they look in my eyes, they would see You. 
Opdat als ze in mijn ogen kijken, zij U zien. 
 
Even in just a smile, they would feel the Father’s love. 
Zelfs gewoon in een glimlach, dat ze de liefde van de Vader ervaren. 

 
Oh how You love us. 
O, wat houdt U van ons. 
 
From the homeless to the famous and in between, 
Van de dakloze tot de beroemdheid en iedereen ertussenin, 
 
You formed us, You made us carefully. 
vormde U ons, U hebt ons zorgvuldig gemaakt. 
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'Cause in the end, we're all Your children. 
Want uiteindelijk zijn we allemaal Uw kinderen. 
 

Refrein 
 
Let all my life tell of who You are. 
Laat mijn hele leven laten zien wie U bent. 
 
and the wonder of Your never-ending love. 
en het wonder van Uw oneindige liefde. 
 
Let all my life tell of who You are. 
Laat mijn hele leven laten zien wie U bent. 
 
You're wonderful and such a good Father. 
U bent schitterend, en zo’n goede Vader. 
 
Let all my life tell of who You are. 
Laat mijn hele leven laten zien wie U bent. 
 
and the wonder of Your never-ending love. 
en het wonder van Uw oneindige liefde. 
 
Let all my life tell of who You are. 
Laat mijn hele leven laten zien wie U bent. 
 
You're wonderful and such a good Father. 
U bent schitterend, en zo’n goede Vader. 
You're wonderful and such a good Father. 
U bent schitterend, en zo’n goede Vader. 
 

Refrein 
 

Even in just a smile, they would feel the Father’s love. 
Zelfs gewoon in een glimlach, dat ze de liefde van de Vader ervaren. 

 
 
Na de dienst van 11.15 uur orgelspel 
 
 


