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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 22 mei 2022, aanvang 09.30 uur 
 

Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
Viering Heilig Avondmaal 
  
Voor de dienst: 

Zang: Laatste Avondmaal 
Het was vlak voor het Joodse Paasfeest.  
In een grote bovenzaal 
een goed voorbereide maaltijd. 
Het was het laatste avondmaal. 
 
U brak het brood met Uw vrienden.  
Dit moment was heel speciaal. 
U wilde Pasen met hen vieren 
Voordat Uw lijden komen zou. 
 
U nam het brood en de wijn,  
U deelde het uit en U zei: 
 
Dit is mijn lichaam, Ik geef het voor jou.  
Dit is mijn bloed, altijd blijf Ik je trouw. 
Uw liefde is sterker dan de dood, 
redding in mijn grootste nood. 
U gaf Uw leven, genade zo groot. 
 
En nu vier ik ook het Paasfeest,  
en dan denk ik aan het kruis 
waar U stierf voor al mijn zonden 
en waar de dood verslagen is. 
 
Want U stond op  
in Eeuwig Leven. 
Liefde won het van de dood. 
U gaf alles op, mijn Jezus, 
dank U wel, U bent zo groot! 
 
U nam het brood en de wijn, 
U deelde het uit en U zei: 
 
Dit is mijn lichaam, Ik geef het voor jou.  
Dit is mijn bloed, altijd blijf Ik je trouw. 
Uw liefde is sterker dan de dood, 
redding in mijn grootste nood. 
U gaf Uw leven, genade zo groot. 
 
Uw liefde is sterker dan de dood, 
redding in mijn grootste nood. 
U gaf Uw leven, genade zo groot. 
 
U gaf Uw leven, genade zo groot. 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 
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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 223 vers 1 en 2  

Refrein:  
Aan Uw voeten, Heer, 
is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, 
is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 

 
1 Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luist'ren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 

(Refrein) 
 
2 Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 

(Refrein) 
 
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige 
Geest 
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Schriftlezing 1 Koningen 17 : 1 - 7  
1 En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar de 
HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta,  
er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord! 
2 Daarna kwam het woord van de HEERE tot hem: 
3 Ga weg vanhier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krith, die 
aan de overzijde van de Jordaan stroomt. 4 En het zal gebeuren dat u uit de 
beek zult drinken. Verder heb Ik de raven geboden om u daar te onderhouden. 
5 Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de HEERE. Hij 
ging wonen bij de beek Krith, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. 
6 En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en 
vlees, en hij dronk uit de beek. 
7 En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er 
was geen regen in het land gevallen. 
 
Kinderlied Op Toonhoogte 514 

Refrein 
Ik ben veilig in Jezus’ armen. 
Veilig ben ik bij Hem. 
Ik ben veilig in Jezus’ armen. 
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben. 

 
1 Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet, 
is het soms net alsof niemand me ziet, 
net of er niemand meer is die me mist, 
dan mag ik weten, dat Jezus er is. 

Refrein 
 
2 Als ik door anderen soms wordt gepest, 
zeggen ze: ‘Nee, jij hoort niet bij de rest’, 
dan ben ik blij dat ik Jezus ken. 
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem. 

Refrein 
 
Inzameling van de gaven; kinderen naar de Bijbelklas  
 
Zingen Op Toonhoogte 206 vers 1, 2 en 3 

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij Uw naam in ’t oor, 
Uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
2 Uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
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3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Op Toonhoogte 141 

1 Leid mij Heer, o machtig Heiland  
door dit leven aan Uw hand.  
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,  
wees mijn Gids in ’t barre land.  
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,  
vul mij met Uw Geest steeds meer (2x). 
 
2 Laat mij zijn een Godsgetuige,  
sprekend van U meer en meer.  
Leid mij steeds door Uwe liefde,  
groeiend naar Uw beeld, o Heer.  
Brood des levens, Brood des levens,  
voed mij dat ik groei naar U (2x). 
 
3 Laat door mij Uw levend water  
vloeien als een klare stroom.  
O Heer Jezus, ’t wordt steeds later,   
dat Uw Geest over allen koom’.  
Machtig Heiland, mijn Verlosser,  
kom, Heer Jezus, in Uw kracht (2x). 

 
Lezing gedeelte formulier 
 
Zingen Op Toonhoogte 351 vers 3, 4 en 5 (tafel wordt gereedgemaakt) 

3 Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, 
voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt 
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament. 
 
4 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 
waar is de bron waaruit ik drinken moet? 
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 
voed mij en drenk mij met Uw brood en wijn. 
 
5 Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood  
en neem de beker, die Gij zelf mij bood,  
hoe komt Gij met Uw goedheid mij nabij;  
berg m’in Uw liefde, Heer, en zegen mij. 
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Avondmaalsviering 
 
Na elke tafel een vers van Psalm 136 

1 Looft de HEER, want Hij is goed; 
looft Hem met een blij gemoed; 

want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
3 Looft der heren Opperheer; 
buigt u need’rig voor Hem neer; 

want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
25 Looft Hem, looft Hem, al wat leeft, 
die al 't vlees zijn voedsel geeft; 

want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
26 Geeft de God des hemels eer, 
lof zij aller scheps’len Heer'; 

want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 146 vers 5 

't Is de HEER, die 't recht der armen, 
der verdrukten gelden doet; 
die, uit liefderijk erbarmen, 
hongerigen mild'lijk voedt; 
die gevang'nen vrijheid schenkt, 
en aan hun ellende denkt. 

 
Zegen 
 
 
 
Na de dienst 

Zang: In de nacht van strijd en zorgen (Toekomst vol van hoop) 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.   
 
Ook al zijn er duizend vragen,    
al begrijpen wij U niet,   
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
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U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.   
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

 


