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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
De Parel, zondag 4 september 2022, aanvang 09.30 uur 
 
 
Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
  
Voor de dienst 

Zang: 100 % (Gerald Troost) 
Het is donker en koud, er loopt bloed langs het hout, 
ze slaan spijkers in een God die alles schiep, 
maar het waren niet de spijkers die Jezus hielden aan het kruis, 
het was Zijn liefde die Hij voelt voor jou en mij. 
 
U gaf 100 procent, U gaf alles voor mij. 
U werd vernederd voor fouten die ik heb gemaakt. 
U gaf 100 procent, hoe kan ik U nu verlaten; 
Uw liefde heeft mijn koude hart aangeraakt. 
 
Ik ben verdoofd en verwonderd, 
hier aan de voet van het kruis. 
Dwars door het schreeuwen hoor ik Zijn zachte stem 
en ieder woord bewijst Zijn licht. 
Ik zie de glorie van Gods aangezicht 
en in stilte geef ik mijn hart aan Hem. 
 
U gaf 100 procent, U gaf alles voor mij. 
U werd vernederd voor fouten die ik heb gemaakt. 
U gaf 100 procent, hoe kan ik U nu verlaten; 
Uw liefde heeft mijn koude hart aangeraakt. 
 
Aan het kruis op Golgotha 
ging de straf aan mij voorbij. 
Toen U stief en werd verlaten dacht U steeds aan mij. 
Ik ben voor altijd vrij. 
 
U gaf 100 procent, U gaf alles voor mij. 
U werd vernederd voor fouten die ik heb gemaakt. 
U gaf 100 procent, hoe kan ik U nu verlaten; 
Uw liefde heeft mijn koude hart aangeraakt. 
 
U gaf 100 procent (U gaf Uw eigen leven). 
U gaf alles voor mij (zodat ik vrij kon zijn). 
U werd vernederd voor fouten die ik heb gemaakt 
U gaf 100 Procent (U heeft zichzelf gegeven); 
hoe kan ik U verlaten? 
Uw liefde heeft mijn koude hart aangeraakt. 

 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 
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Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 206 vers 1, 2, 3 en 4 

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. 
 
3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
 
4 al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 
maar sterk en vurig wordt de ziel 
wanneer zij U aanschouwt. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 241 

Door Uw genade, Vader, 
mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. 
U roept ons in Uw nabijheid 
en dankzij Uw Zoon; 
dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
komen wij voor Uw troon. 
Komen wij voor Uw troon.  
 
Nooit konden wij zonder zonde 
voor U staan. 
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon 
door het bloed van het Lam. 
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Nooit konden wij zonder zonde 
voor U staan. 
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon 
door het bloed van het Lam. 
 
Door Uw genade, Vader, 
mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. 
U roept ons in Uw nabijheid 
en dankzij Uw Zoon; 
dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
komen wij voor Uw troon. 
Komen wij voor Uw troon.  
 
Komen wij voor Uw troon.  
Komen wij voor Uw troon.  

 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Schriftlezing    Psalm 133 

1 Een pelgrimslied, van David. 
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het 

dat broeders ook eensgezind samenwonen. 
2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd, 

die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron, 
die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. 

3 Het is als de dauw van de Hermon 
die neerdaalt op de bergen van Sion. 

Want daar gebiedt de HEERE de zegen 
en het leven tot in eeuwigheid. 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 133 

1 Ai, zie, hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen 
van ’t zelfde huis als broeders samenwonen, 
daar ’t liefdevuur niet wordt verdoofd. 
’t Is als de zalf op ’s hogepriesters hoofd, 
de zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 
die door haar reuk het hart verblijdt. 
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2 Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, 
als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen, 
zijn baard en klederzoom doortrekt; 
z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt, 
die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit, 
en op zijn bergen nedervloeit. 
 
3 Waar liefde woont, gebiedt de Heer' de zegen: 
daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
en 't leven tot in eeuwigheid. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Opwekking 869 Huis van gebed 

1 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.   2x 
  
2 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. 2x 
  
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.    
  
3 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.   2x 
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Lezing Avondmaalsformulier deel 2 
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 
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; 
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vergeet nooit een van Zijn weldadigheden; 
vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 63 

Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 

 
Zegen 
 
 
Na de dienst 

Zang: Alle eer (Leef) 
Ik sta vol van verwondering dat Jezus kwam voor mij. 
Hij moest lijden en zelfs van God verlaten zijn. 
Waarom gaf God Zijn Zoon voor mensen zoals wij? 
Waarom liep Hij niet weg, maar doorstond Hij de pijn? 
 
Refrein: 

Geslagen, verlaten, gekruisigd voor mij. 
Mijn zonden gedragen, zo spreekt Hij mij vrij. 
Wat kan ik anders doen dan leven voor mijn Heer? 
Vertellen, en zingen, Hem geven alle eer. 

 
Ik ben dankbaar voor Jezus, want Hij stond op voor mij. 
En daarmee maakte Hij mijn hart van zonde vrij. 
Ooit is pijn en verdriet hier echt verleden tijd. 
Want door Jezus zijn wij van die pijn bevrijd. 

Refrein 
 
Hij leidt mij, Hij wijst mij de weg. 
Vult mijn hart met liefde en kracht. 
 
Mijn hart juicht; ik zing voor de Heer. 
Hij redt mij, telkens weer. 
 
Geslagen, verlaten, gekruisigd voor mij. 
Mijn zonden gedragen, zo spreekt Hij mij vrij. 
Ik kan niet anders doen dan leven voor mijn Heer. 
Vertellen, en zingen, Hem geven alle eer. 

 
 


