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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld - 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in De Parel, zondag 8 mei 2022 
Aanvang 09.30 uur 
 
 
Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
Voor de dienst 

Zang: Thuis (Sela) 
Refrein 

Welkom thuis, 
hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  
Welkom thuis, 
voor wie zoek was of op reis,  
te lang is weggeweest.  
Welkom thuis.  

  
Met Zijn zegenende handen op je schouders  
geeft Hij jou Zijn liefde en zijn tijd.  
Met Zijn eindeloze goedheid en vergeving  
heet Hij je welkom.   
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  

Refrein 
  
Met Zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.  
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.  
Met Zijn eindeloze goedheid en vergeving 
heet Hij je welkom.  
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  
  
Kom maar binnen. 
Hij sluit je in zijn armen.  
Je hoort hier, in Zijn aanwezigheid.  
Deel in de vreugde en open nu je handen.  
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.  

Refrein 
 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 100 vers 1 en 2 

Juich aarde, juich alom de Heer', 
dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
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De Heer' is God; erkent, dat Hij 
ons heeft gemaakt (en geenszins wij), 
tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
een volk, tot Zijne dienst bereid. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 107 

1 Christus, onze Heer, verrees, halleluja!  
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!  
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,  
bracht ons in Gods vrijheid thuis,  
halleluja!  
 
2 Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,  
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,  
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,  
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!  
 
3 Maar Zijn lijden en Zijn strijd, halleluja,  
heeft verzoening ons bereid, halleluja!  
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!  
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja! 

 
Wetslezing 
 
Zingen Op Toonhoogte 332 

Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van Uw liefde Heer. 
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben 
brengen U voortdurend eer. 

 
Refrein  
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning, en Zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van Uw naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, want U heb ik lief 
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 
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Gebed  
  
Kindermoment 
 
Zingen Op Toonhoogte 508 

Hier in dit leven wil God je iets geven, 
kostbaar en eeuwig; het zal nooit vergaan. 
Hij wil je leren om Hem te vereren 
en van Hem te houden, nu en voortaan. 

Refrein 
Alles van waarde in hemel, op aarde, 
kun je niet kopen met goud of met geld. 
Vrede en vriendschap zijn net als vergeving, 
niet te verkrijgen door kracht of geweld. 

 
Liefde die echt is, een hart dat oprecht is, 
dat wil Hij geven aan jou en aan mij. 
Geld en juwelen dat kunnen ze stelen, 
maar rijkdom van binnen daar kan niemand bij. 

Refrein 
 
Schriftlezing Lukas 16 : 1 - 9 
 
Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen Psalm 24 vers 1 en 5  

Al d' aard' en alles wat zij geeft, 
met al wat zich beweegt en leeft, 
zijn 't wettig eigendom des Heren. 
Hij heeft z', in hare ochtendstond, 
op ongemeten zeên gegrond, 
doorsneden met rivier en meren. 
 
Verhoogt, o poorten, nu de boog! 
Rijst, eeuw’ge deuren, rijst omhoog! 
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen. 
Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 
't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht; 
Hem eren wij met lofgezangen. 

 
Verkondiging 
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Zingen Op Toonhoogte 203 
Meer dan rijkdom, 
meer dan macht, 
meer dan schoonheid 
van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid 
die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 
 
Meer dan zilver, 
meer dan goud, 
meer dan schatten 
door iemand ooit aanschouwd, 
meer dan dat, 
zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
In een graf 
verborgen door een steen, 
toen U zich gaf 
verworpen en alleen; 
als een roos 
geplukt en weggegooid 
nam U de straf en dacht aan mij, 
meer dan ooit. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen van het Wilhelmus van Nassouwe vers 1 en 6  

Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in de dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd, 
de koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t’aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
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Zegen 
 
 
Na de dienst  

Zang: Verborgen rijkdom (Sela) 
Het lag begraven in de diepte, 
verborgen rijkdom in de grond. 
Een schat van ongekende waarde, 
voor degene die hem vond. 
 
Hij lag begraven in de diepte, 
als mensenzoon en Zoon van God. 
Hij wees de weg naar ware rijkdom, 
die in Hem gevonden wordt. 
 
Wat verborgen was, is bekend gemaakt, 
Gods geheimenis is ons leven waard. 
Wie naar Jezus zoekt en gevonden wordt, 
vindt vreugde in de schatten van de hemel, 
bij onze God. 
 
Het lijkt onzichtbaar en verborgen, 
maar ligt nu binnen ons bereik. 
Wie durft er alles op te geven 
voor het hemels Koninkrijk? 

 
 


