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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
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Oude Kerk, 11 december 2022, aanvang 09.30 uur 
 
 
 

Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
 
3e Adventszondag 

 
 
 
Voor de dienst: 

Zang: Medley Volheid van genade/God zal met ons zijn 
Volheid van genade 
die de schepping draagt. 
Geliefde van de Vader, 
geboren uit een maagd, 
is in de nacht verschenen, 
licht dat ons verlicht. 
De glans van Gods genade, 
die straalt van Zijn gezicht. 
 
Onze hoop ligt in een kribbe; 
deelt ons menselijk bestaan. 
Wij knielen en aanbidden, 
‘God met ons’ is Zijn naam. 
 
Volheid van genade, 
die Gods glorie toont. 
De grootheid van de Vader 
heeft onder ons gewoond. 
Die Zich voor ons vernedert, 
legt Zijn glorie af. 
Zijn oordeel is genade, 
Zijn kribbe wordt een graf. 
 
Onze hoop ligt in een kribbe; 
deelt ons menselijk bestaan. 
Wij knielen en aanbidden, 
‘God met ons’ is Zijn naam. 
 
Volheid van leven, 
bron van overvloed, 
genade ons gegeven; 
oneindig groot en goed! 
O, vreugde van de Vader, 
Gods geliefde Zoon. 
Zijn liefde is genade, 
Zijn kribbe wordt een troon. 
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Onze hoop ligt in een kribbe; 
deelt ons menselijk bestaan. 
Wij knielen en aanbidden, 
‘God met ons’ is Zijn naam. 
 
God zal met ons zijn. ) 
God is Immanuel. ) 
God zal met ons zijn, ) 
De God van Israël. ) 2x 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 146 vers 3 

Zalig hij, die in dit leven 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
hij, die door de nood gedreven, 
zich tot Hem om troost begeeft; 
die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
vestigt op de HEER, zijn God. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 68 vers 2  

Maar 't vrome volk, in U verheugd, 
zal huppelen van zielevreugd, 
daar zij hun wens verkrijgen. 
Hun blijdschap zal dan, onbepaald, 
door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt, 
ten hoogsten toppunt stijgen. 
Hef Gode blijde psalmen aan; 
verhoog, verhoog voor Hem de baan; 
laat al wat leeft Hem eren. 
Bereid de weg, in Hem verblijd, 
Die door de vlakke velden rijdt; 
Zijn Naam is HEER' der heren. 

 
Wetslezing 
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Zingen Psalm 24 vers 4 en 5 
Verhoog, o poorten, nu de boog; 
rijs, eeuw'ge deuren, rijs omhoog; 
opdat de Koning in mag rijden. 
Wie is die Vorst, zo groot in eer? 
't Is God, d' almachtig' Opperheer; 
't is God, geweldig in het strijden. 
 
5 Verhoog, o poorten, nu de boog! 
Rijs, eeuw’ge deuren, rijs omhoog! 
Opdat g' uw Koning mag ontvangen. 
Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 
't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht; 
Hem eren wij met lofgezangen. 
 

Gebed 
 
Kindermoment 
 
Schriftlezing Lucas 1 : 57 - 66 
57 De tijd van Elizabet werd vervuld dat zij baren zou, en zij baarde een zoon. 
58 En haar buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote 
barmhartigheid bewezen had, en verheugden zich met haar. 
59 En het gebeurde op de achtste dag dat zij kwamen om het kind te 
besnijden en ze noemden het Zacharias, naar de naam van zijn vader, 
60 maar zijn moeder antwoordde en zei: Nee, maar hij zal Johannes heten! 
61 En ze zeiden tegen haar: Er is niemand in uw familie die die naam draagt, 
62 en zij gebaarden naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou 
worden. 63 En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de 
woorden: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. 
64 En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt; en hij 
sprak en loofde God. 
65 En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden, en in heel het 
bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken. 
66 En allen die het hoorden, namen het ter harte en zeiden: Wat zal er toch 
van dit kind worden? En de hand van de Heere was met hem. 
 
Kinderlied Op Toonhoogte 422 

Refrein 
Zijn naam is Jezus, 
Jezus is Zijn naam. 
Hij is de Redder die 
God aan de wereld geeft, 
dat wie in Hem gelooft 
voor eeuwig leeft. 
Zijn naam is Jezus. 
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1 Voor dit kleine Kindje buigen wij ons neer, 
Hij is de Messias, Hij is onze Heer. 
Hij is de Messias, Hij is onze Heer. 
Refrein 
 
2 Voor die grote Koning buigen wij ons neer. 
Hij is de Messias, Hij is onze Heer. 
Hij is de Messias, Hij is onze Heer. 
Refrein 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Op Toonhoogte 233  

1 Spreek, o Heer, door Uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai Uw woord, plant het diep in ons 
en verander ons naar Uw evenbeeld, 
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer en voltooi in ons 
wat Uw hand begon tot Uw heerlijkheid. 
 
2 Leer ons Heer, Uw volmaakte weg, 
echte need'righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu 
in het heilig vuur van Uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan Uw majesteit 
en Uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
 
3 Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof, 
spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van Uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
Al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi Uw kerk 
en Uw scheppingswerk tot Uw heerlijkheid. 
 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
Al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi Uw kerk 
en Uw scheppingswerk tot Uw heerlijkheid. 
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Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat Uw hand begon tot Uw heerlijkheid. 

 
Verkondiging: De naamgeving van Johannes 
 
Zingen Op Toonhoogte 264 vers 1, 2, 4 en 5 

1 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 
wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 
 
2 Geef mij Uw wijsheid, Uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als Uw kind 
dat in Uw armen geborgenheid vindt. 
 
4 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
Bij U te wonen is al wat ik wens, 
met als beloning dat ik op U lijk. 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
 
5 Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van Uw zon, 
stralend van vreugde, getooid als een bruid   
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.  

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 136 

Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door Uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 

} 2 x 
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Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 
Zegen 

 
 
 

Na de dienst 

Zang: Breath of heaven 
You are harvest, You are golden sun, 
You are cool rain, You are all in One. 
And in all my deepest thoughts 
and in all my battles fought 
You are within, You are within 
 

U bent de oogst, U bent de gouden zon,  
U bent verkoelende regen, U bent alles in allen.  
In al mijn diepste gedachten   
en in alle strijd die is gestreden 
bent U erbij, bent U erbij.. 

 
You are crimson, You are midnight blue 
You have called me to discover You 
You have warmed my heart of stone 
You have borne my pain alone 
Speak to me now, speak to me now, speak to me now 
 

U bent bloedrood, U bent middernachtblauw, 
U heeft mij geroepen om U te ontdekken.  
U heeft mijn hart van steen verwarmd,  
U heeft mijn pijn alleen gedragen. 
Spreek tot mij nu, spreek tot mij nu, spreek tot mij nu. 

 
Breath of heaven, hold me together, 
be forever near me. 
Breath of heaven, Breath of heaven, 
lighten my darkness, 
pour over me Your holiness, 
for You are holy,  
Breath of heaven. 
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Geest uit de hemel, houd me bijeen,  
wees voor altijd dicht bij mij.  
Geest uit de hemel, Geest uit de hemel, 
verlicht mijn duisternis.  
Giet over mij Uw heiligheid uit, 
want U bent heilig, Geest uit de hemel. 

 
I am waiting in a silent prayer. 
I am longing to be with You there. 
And with every fading fear 
there is healing in my tears. 
Now I belong, now I belong, now I am strong 
 

Ik wacht in stil gebed. 
Ik verlang ernaar om daar bij U te zijn. 
Met elke angst die vervaagt 
is er genezing in mijn tranen. 
Nu ik erbij hoor, nu ik erbij hoor, nu ben ik sterk. 

 
 


