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

Zang: Avondmaal (Sela) 
Dit breekbaar brood legt mij de woorden in de mond: 
Dit is Mijn lichaam dat voor jou gebroken wordt; 
dit is Mijn bloed dat vergeving en genade schonk 
en ik proef de wijn; zo wordt Uw liefde uitgestort. 
 
Wie meer dan U deelt ons bestaan; 
hoe diep ons leven ook zal gaan. 
Begraven als het goede graan, 
bent U voor ons weer opgestaan. 
 
Dit breekbaar brood legt mij de woorden op de lippen: 
Als tastbaar voedsel wordt Uw leven aangereikt. 
Ik smaak hoe goed U voor mij bent met al mijn zinnen 
en ik zie Uw liefde fonkelen in rode wijn. 
 
Nu geef ik U mijn leven Heer  ) 
en wil ik leven tot Uw eer.  ) 
U geeft zoveel, nog meer, het meest. ) 
Eer aan de Vader, Zoon en Geest. )  2x 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 95 vers 1 en 2 

Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
De duisternis gaat wijken 
van d’ eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 

 
Stil gebed 
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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. 
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 
 
Zingen Op Toonhoogte 498 

'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 
in m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k Heb Hem nodig, dag aan dag. 
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'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven, 
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag, 
in m'n handel. in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k wil Hem volgen, dag aan dag. 

 

Schriftlezing 1 Thessalonicenzen 5: 12 - 28 
12  En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding 
geven in de Heere en u terechtwijzen, 
13  en hen uitermate hoog te achten in liefde, om hun werk. Leef in vrede met 
elkaar. 
14  En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te 
wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met 
allen geduld te hebben. 
15  Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd 
het goede na, én voor elkaar én voor allen. 
16  Verblijd u altijd. 
17  Bid zonder ophouden. 
18  Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. 
19  Blus de Geest niet uit. 
20  Veracht de profetieën niet. 
21  Beproef alle dingen, behoud het goede. 
22  Onthoud u van elke vorm van kwaad. 
23  En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw 
geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden 
bij de komst van onze Heere Jezus Christus. 
24  Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. 
25  Broeders, bid voor ons. 
26  Groet alle broeders met een heilige kus. 
27  Ik bezweer u bij de Heere dat deze brief aan alle heilige broeders 
voorgelezen wordt. 
28  De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen. 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 105 vers 6 en 8 NB 

Hoe wonderbaarlijk zijn Gods wegen. 
Toen Hij de deur sloot van de regen, 
met hongersnood het land bezocht, 
was Jozef reeds als slaaf verkocht 
en in gevangenschap geraakt, 
maar door Gods woorden vrijgemaakt. 
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Zo kwamen Jakob en zijn zonen 
als gasten in Egypte wonen. 
God gaf hun bloei in 't vreemde land, 
zij namen bijna d' overhand. 
Doch niemand vreesde voor hun macht, 
zolang men nog aan Jozef dacht. 

 
Verkondiging  1 Thess. 5: 16 
 
Zingen Op Toonhoogte 381 

In de nacht van ons bestaan, 
een wereld ver bij God vandaan, 
delen wij Zijn liefde uit, 
door de kracht van Jezus’ kruis. 
Stervend als het goede graan, 
doen wij wat Jezus heeft gedaan: 
trekken heel de wereld door, 
leven Gods genade voor. 
  

Refrein: 
Ga dan heen: verkondig Zijn Naam 
aan iedereen, want Jezus is Heer! 
Ga dan heen en twijfel niet meer: 
Hij is bij ons, zal met ons gaan. 

  
Maak het goede nieuws bekend, 
dat Jezus leeft en wij met Hem. 
Door de liefde die van God 
in ons hart is uitgestort. 
Als de liefde in ons leeft, 
die niet zichzelf zoekt maar die geeft, 
dienen wij in kwetsbaarheid 
en leven voor gerechtigheid. 

Refrein 2x 
 
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 
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) 
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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 95 vers 3, 4 en 5 

3 Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten, 
begroeten ’t morgenrood. 
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4 De zonne, voor wier stralen 
het nacht’lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 
 
5 Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

 
Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: Maria, had je door (Sela) 
Maria, had je door dat jouw baby ooit zou wandelen op water? 
Maria, had je door dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou maken? 
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart vernieuwen zou? 
Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt het weer aan jou. 
  
Maria, had je door dat jouw baby ooit de blinden zou genezen? 
Maria, had je door hoe jouw baby ooit de stormen zou bevelen? 
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de hemel in zich draagt? 
Jouw kus op Jezus' wangen is een kus op Gods gelaat. 
  
Kon je het al zien? 
  
De blinde ziet, de dove hoort, de doden leven op. 
De lamme springt en alles zingt: alle eer aan God! 
  
Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen? 
Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen? 
Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw zoon als Lam van God? 
De baby in je armen is waarlijk God met ons. 

 
 

 


