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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld, wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, zondag 4 december 2022 
Aanvang 18.00 uur 
 

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

Zang: Jezus redt (Opwekking) 
Hoor de hartslag van de hemel: 
Jezus redt, Jezus redt. 
Hoor de adem van genade: 
Jezus redt, Jezus redt. 
Heel de hemel zingt tot eer 
van de nieuwgeboren Heer. 
En haar lied klinkt telkens luider: 
Jezus redt. 
 
Voor wie nederig van hart is: 
Jezus redt, Jezus redt. 
Wijzen knielen en aanbidden: 
Jezus redt, Jezus redt. 
Heel de hemel bruist en zingt, 
God verdrijft de duisternis. 
Hij brengt licht en eeuwig leven. 
Jezus redt. 
 
Hij deelt zelf in onze tranen; 
Jezus redt, Jezus redt. 
En Hij stierf voor onze zonden; 
Jezus redt, Jezus redt. 
Aan het kruis is het volbracht. 
Christus heeft nu alle macht. 
Het verslagen graf getuigt dat 
Jezus redt. 
 
Hij geeft leven, breekt de ketens; 
hoop vervult ons hart opnieuw. 
Machten beven, maar wij weten; 
onze God maakt alles nieuw. 
Hij geeft leven, breekt de ketens; 
hoop vervult ons hart opnieuw. 
Machten beven, maar wij weten; 
onze God maakt alles nieuw. 
 
Jezus redt. 
Jezus redt. 
 
Onbetaalbaar, zijn genade! 
Jezus redt. Jezus redt. 
Maak Hem groot om al zijn daden! 
Jezus redt. Jezus redt. 
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Overwinnend voor altijd. 
draagt Hij ons door elke strijd. 
Gods verlosten zingen samen: 
Jezus redt. 
 
Overwinnend voor altijd, 
draagt Hij ons door elke strijd. 
Gods verlosten zingen samen: 
Jezus redt. 
Jezus redt. 
Jezus redt. 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 111 vers 5 

't Is trouw, al wat Hij ooit beval; 
het staat op recht en waarheid pal, 
als op onwrikb're steunpilaren. 
Hij is het, die verlossing zond 
aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond 
met hen in eeuwigheid bewaren. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
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. 
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. 
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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 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 80 vers 6 en 7 

Gij vond in ons een welbehagen; 
Gij bracht, o God, in vroeger dagen, 
Uw wijnstok uit Egypteland; 
Gij zelf hebt gunstig hem geplant, 
voor hem de volken uitgeroeid, 
hem plaats bereid, hem mild besproeid. 
 
Hij heeft zijn wortels uitgeschoten; 
de bergen werden door zijn loten, 
als waren 't ceed'ren, overdekt; 
hij heeft zijn ranken uitgestrekt, 
in zijne bloei en frisse staat, 
tot aan de zee, tot aan d' Eufraat. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing 2 Koningen 4 : 38 - 41 
38  Toen Elisa weer in Gilgal kwam, was er honger in het land, en de leerling-
profeten zaten voor hem. Hij zei tegen zijn knecht: Zet de grote pot op het vuur 
en kook soep voor de leerling-profeten. 
39 Een van hen ging naar het veld om groenten te plukken. Hij vond een wilde 
slingerplant en plukte daarvan wilde kolokwinten, zijn kleed vol. Hij kwam terug 
en sneed ze in stukken in de soeppot, hoewel zij niet wisten wat het was. 
40 Daarna schepte men voor de mannen op om te eten. Het gebeurde nu, 
toen zij van die soep aten, dat ze het uitschreeuwden en zeiden: Man Gods, 
de dood is in de pot! Zij konden het niet eten. 
41 Maar hij zei: Breng dan meel. En hij wierp het in de pot en zei: Schep het 
voor de mensen op om te eten. Toen was er niets verkeerds meer in de pot. 
 
Inzameling van de gaven  
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Zingen Psalm 80 vers 8 en 9 
Waarom hebt Gij zijn muur verbroken, 
hem van Uw zorg en hulp verstoken? 
Men plukt, men trapt hem met de voet; 
het boszwijn heeft hem omgewroet, 
het wild gediert' hem afgeweid, 
daar 't zich door 't ganse land verspreidt. 
 
Keer weer, o God der legermachten, 
tot ons, die op Uw bijstand wachten; 
zie uit de hoge hemel neer; 
herstel Uw wijnstok als weleer, 
de stam ter liefd' Uws Zoons geplant, 
die Gij gesterkt hebt door Uw hand. 

 
Verkondiging: Elisa en de kolokwinten 
 
Zingen Op Toonhoogte 364 

1 U nodigt mij aan tafel,  
om dicht bij U te zijn; 
te proeven van het leven,  
dat U deelt door brood en wijn. 
U leidt mij in de stilte,  
ik volg U met ontzag: 
een plaats van rust  
waar ik U ontmoeten mag. 
 
2 U ziet mijn hart en leven,  
de onrust die verwart; 
mijn onbesproken vragen  
die er leven in mijn hart. 
U kent al mijn gedachten,  
verbergen kan niet meer: 
in vertrouwen  
leg ik alles voor U neer. 
 
3 De beker in Uw handen  
neem ik vol liefde aan, 
uit handen die verwond zijn,  
waarin de tekens staan. 
Geen woorden meer van oordeel,  
genade onverdiend, 
die aan tafel  
wordt geproefd en wordt gezien. 
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4 U deelt met mij de maaltijd,  
reikt mij verzoening aan. 
Uw liefde is nog groter  
dan de schuld die is voldaan. 
U toont mij Uw genade,  
die werkzaam is in mij: 
door de kracht van Uw genade ben ik vrij! (4x) 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 284 vers 1, 2 en 3 

1 Laat m’in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of ’k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 
2 Ik kan mij zelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In Uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 
 
3 Nee, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
’k blijf d’Uw’ altijd, blijf Gij de mijn! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
Uw leven moet mijn leven zijn, 
Uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 

 
Zegen 
 
 
 
Na de dienst 

Zang: De naam van Jezus (Opwekking) 
In geloof spreek ik de naam van Jezus 
over ieder hart en elk verstand. 
In zijn aanwezigheid vinden wij vrede. 
Ik spreek Jezus. 
 
In geloof spreek ik de naam van Jezus 
tot iedere verslaving breken zal. 
In Hem is er hoop en echte vrijheid. 
Ik spreek Jezus. 
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Uw naam geeft leven. 
Uw naam geneest ons, 
is vol van kracht, 
breekt alle banden, 
brandt in het duister, 
schijnt in de nacht. 
 
In geloof spreek ik de naam van Jezus 
over alle onrust, alle angst. 
Vrijheid voor wie worstelt met depressie. 
Ik spreek Jezus. 
 
Uw naam geeft leven. 
Uw naam geneest ons, 
is vol van kracht, 
breekt alle banden, 
brandt in het duister, 
schijnt in de nacht. 
 
Roep Jezus van de daken, ) 
Jezus overal.   ) 
Jezus in het duister,  ) 
dat de vijand buigen zal. ) 
Over mijn familie  ) 
spreek ik de grote naam: Jezus. ) 3x 
 
Uw naam geeft leven.  ) 
Uw naam geneest ons.  ) 
is vol van kracht.  ) 
breekt alle banden,  )  
brandt in het duister,  ) 
schijnt in de nacht.   ) 2x 
 
In geloof spreek ik de naam van Jezus 
over ieder hart en elk verstand. 
In zijn aanwezigheid vinden wij vrede. 
Ik spreek Jezus. 


