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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 11 december 2022, aanvang 15.00 uur 
 

Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
Aangepaste dienst 
3e Adventszondag 

 
Voor de dienst: 

Zang: Kerstnacht boven Bethlehem 
In de kerstnacht boven Bethlehem, 
sprak een engel uit de hemel. 
En hij maakte daar goed nieuws bekend: 
God is hier, Zijn naam is Jezus! 
En opeens was daar een eng’lenmacht. 
Een hemels leger prees de schepper. 
 

Refrein 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen. 

 
Laat de vreugde van de engelen 
ons vandaag opnieuw omgeven. 
Laat de echo van hun lofgezang 
blijven klinken in ons leven. 
Dat het hemels lied van toen die nacht 
overal nog is te horen! 

Refrein 
 
Is er iets of iemand ooit te klein 
voor de God, die zelf een kind werd? 
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. 
God werd mens tussen de mensen. 
 
Wat een wonder dat God met ons is! 
Liefde kent bij hem geen grenzen. 

Refrein 
 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 

  
 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Psalm 116 vers 1, 2 en 11 
1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER 
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 
2 Ik lag gekneld in banden van de dood, 
daar d' angst der hel mij alle troost deed missen; 
ik was benauwd, omringd door droefenissen; 
maar riep de HEER dus aan in al mijn nood: 
 
11 Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 
om daar met lof Uw grote Naam te danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. 
Elk heff' met mij de lof des HEEREN aan! 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 89 vers 1, 2 en 3  

1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem. 
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden. 
Komt, laten wij aanbidden. 
Komt, laten wij aanbidden 
die Koning. 
 
2 De hemelse eng'len riepen eens de herders 
weg van de kudde, naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden. 
Komt, laten wij aanbidden. 
Komt, laten wij aanbidden. 
Komt, laten wij aanbidden 
die Koning. 
 
3 Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 
goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
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Geloofsbelijdenis: 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Die de hemel en de aarde 
gemaakt heeft. 
En ik geloof in Jezus Christus, de enige Zoon van God. 
Hij is geboren door een wonder van de Heilige Geest uit Maria, Hij heeft 
geleden, is gestorven aan het kruis en ook begraven, neergedaald in de hel. 
Na drie dagen is Hij weer uit de dood opgestaan. Teruggekeerd naar de 
hemel, waar de Heere Jezus nu zit aan de rechterhand van God. 
Ik geloof dat Hij terugkomt op deze aarde om te oordelen. 
Ik geloof in de Heilige Geest, Die gekomen is op het Pinksterfeest en in ons wil 
wonen. 
Ik geloof in één christelijke kerk, en dat we daarin allemaal bij elkaar horen. 
Ik geloof dat God onze zonden vergeeft. 
Ik geloof dat we eens een nieuw lichaam zullen krijgen. 
En ik geloof in het eeuwige leven bij God. Amen 
 
Zingen Op Toonhoogte 265 vers 1 en 2 

Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe.  
 
Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts voor U alleen.  
Dat mijn wil voor eeuwig zij  
d’Uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.  
Laat mij nimmer gaan.  
Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts voor U alleen. 

 
Afscheid Gerda en Corrie 
 
Gebed 
 
Schriftlezing Mattheüs 2 : 1 – 12 (BGT): 
1 Jezus werd geboren in Betlehem, een stad in Judea. Herodes was op dat 
moment koning. 
Niet lang na de geboorte van Jezus kwamen er wijze mannen in Jeruzalem 
aan. Ze kwamen uit het oosten, uit een ver land. 2 Ze vroegen aan de mensen 
in Jeruzalem: ‘Waar is de koning van de Joden die kortgeleden geboren is? 
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We hebben zijn ster gezien. Die kwam aan de hemel omhoog. En nu zijn we 
gekomen om de nieuwe koning te eren.’ 
3 Toen koning Herodes dat hoorde, schrok hij vreselijk. Ook de andere 
mensen in Jeruzalem schrokken. 
4 Herodes liet alle priesters en wetsleraren bij elkaar komen. Hij vroeg aan 
hen: ‘Waar zal de messias geboren worden?’ 5 Ze zeiden: ‘In Betlehem in 
Judea, want dat wordt al verteld in de heilige boeken. Daar staat: 6 «Luister, 
Betlehem in Judea, jij hoort bij de belangrijkste steden van het land. Want uit 
Betlehem komt de leider van Israël. Hij zal zorgen voor het volk van God, 
zoals een herder voor zijn schapen zorgt.»’ 
7 Toen liet Herodes de wijze mannen in het geheim bij zich komen. Hij wilde 
precies weten wanneer ze de ster voor het eerst gezien hadden. 8 Daarna zei 
hij: ‘Ga naar Betlehem en zoek uit waar het kind precies is. Als jullie hem 
gevonden hebben, moet je dat aan mij komen vertellen. Dan kan ik ook naar 
hem toe gaan om hem te eren.’ 
9-10 Na het gesprek met Herodes gingen de wijze mannen op weg. En 
opeens was daar de ster weer die ze al eerder gezien hadden. Toen ze de 
ster weer zagen, waren ze erg blij. De ster wees hun de weg. Hij bleef staan 
boven het huis waar het kind was. 
11 De wijze mannen gingen naar binnen. Daar zagen ze het kind bij zijn 
moeder Maria. Ze knielden voor hem en eerden hem. Ze gaven hem de dure 
geschenken die ze meegebracht hadden: goud, wierook en mirre. 
12 ’s Nachts kregen de wijze mannen een droom. In de droom zei God tegen 
hen: ‘Jullie moeten niet teruggaan naar Herodes.’ En dus gingen ze langs een 
andere weg terug naar hun land. 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Lofzang van Zacharias vers 1 

Lof zij de God van Israel, 
de Heer', die aan Zijn erfvolk dacht, 
en, door Zijn liefderijk bestel, 
verlossing heeft teweeg gebracht; 
een hoorn des heils heeft opgericht. 
't Geen Davids huis was toegezegd, 
dat wil Hij ons nu schenken; 
gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond, 
door der profeten wijze mond, 
zich hiertoe aan de vaderen verbond. 

 
Preek 1: De Koning komt groot 
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Zingen Op Toonhoogte 406 
1 Ga je mee op zoek  
naar het Koningskind?  
Ga je mee op zoek, 
want wie zoekt, die vindt.  
Ga je mee op zoek  
naar het Koningskind?  
Want wie zoekt, die vindt! 
 
2 Ga je mee op reis?  
Wie weet lang en ver.  
Ga je mee op reis?  
Kijk, daar is de ster!  
Ga je mee op reis?  
Wie weet lang en ver,  
kijk daar is de ster! 
 
3 We hebben die ster,  
daar in het westen gezien.  
De mooiste van de mooiste,  
de lichtste bovendien.  
Er is een Kind geboren,  
een Kind als nooit tevoren.  
Een heel bijzonder Koningskind misschien… 
 
4 Ga je mee op zoek  
naar het Koningskind?  
Ga je mee op zoek, 
want wie zoekt, die vindt.  
Ga je mee op zoek  
naar het Koningskind?  
Want wie zoekt, die vindt! 
 
5 Want wie zoekt, die vindt! 
Want wie zoekt, die vindt! 
Want wie zoekt, die vindt! 

 
Preek 2: De Koning komt volgens de Bijbel 
 
Zingen Op Toonhoogte 291 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God, 
want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.  
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij,  
‘k zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij. 

 
Preek 3: De Koning komt klein 
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Zingen Op Toonhoogte 403 vers 1, 2, 4 en 5 

1 Een Koning is geboren, 
een Koning, een Koning, 
een Koning is geboren, 
heb je ’t al gehoord? 
Hij kwam op aarde wonen 
als baby’tje zo klein; 
voor alle mensen, ook voor jou 
wil Hij de Koning zijn. 
 
2 Waar is Hij dan geboren, 
die Koning, die Koning, 
waar is Hij dan geboren? 
Ik denk in een paleis. 
O, nee, die Koning die ik ken, 
de machtigste van al, 
die kwam niet in een mooi paleis, 
maar in een arme stal. 
 
4 Wat draagt Hij dan voor kleren, 
die Koning, die Koning, 
wat draagt Hij dan voor kleren? 
Een jas van hermelijn? 
O nee, die Koning die ik ken 
die heeft er zelfs niet één; 
en ook geen hemdje van satijn, 
maar doekjes om zich heen. 
 
5 Hoe kan ik Hem dan vinden, 
die Koning, die Koning, 
hoe kan ik Hem dan vinden? 
Weet jij misschien de weg? 
Die Koning is dichtbij je, 
je hoeft niet ver op reis; 
vraag Hem in ’t kribje van je hart, 
dan wordt het een paleis, 
dan wordt het een paleis! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
 
 
 
 
 



7 
 
 

Zingen Op Toonhoogte 77 
1 Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roep op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
Gloria in excelsis Deo. 
 
2 Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo.  
 
3 Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 

 
Zegen 

 
 
 

Na de dienst 
Zang: 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.    
 
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. 
 


