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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
De Parel, zondag 18 december 2022, aanvang 09.30 uur 
 
Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
 
4e Adventszondag 
 
 
Voor de dienst 

Zang: Kerstnacht boven Bethlehem (Sela) 
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 
 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Psalm 118 vers 13 
Gezegend zij de grote Koning, 
Die tot ons komt in 's HEEREN naam! 
Wij zeeg'nen u uit 's HEEREN woning; 
wij zegenen u al te zaâm. 
De HEER is God, door Wie w' aanschouwen 
het vrolijk licht, na bang gevaar; 
bind d' offerdieren dan met touwen 
tot aan de hoornen van 't altaar. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 132 vers 6, 9 en 10 (Weerklank) 

6 Van Davids zonen sprak de HEER: 
Bewaren zij Mijn woord en leer, 
blijft Mijn verbond bij hen in eer, 
dan zal van hen altijd een zoon 
gezeten zijn op Davids troon. 
 
9 Daar zal Ik David door Mijn kracht 
een hoorn van redding, eer en macht 
doen rijzen uit zijn nageslacht. 
Ik heb Mijn knecht een lamp bereid, 
zijn licht zal stralen voor altijd. 
 
10 Ik doe al wie Mijn knecht weerstaan 
bekleed met schaamte ondergaan. 
Maar Davids troon zal veilig staan 
en blinken zal de koningskroon 
op ’t hoofd van zijn gezalfde zoon. 

 
Wetslezing 
 
Zingen Op Toonhoogte 299 

1 Bron van licht en leven,  
wij aanbidden U. 
Onze God voor eeuwig,  
Heer, wij danken U. 

Refrein: 
Laat de zon van Uw gerechtigheid  
opgaan over ons leven;  
en wij zien U in Uw heerlijkheid,  
halleluja. 
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2 U bent onze Vader,  
wij aanbidden U. 
U geeft ons genade,  
Heer, wij eren U. 

Refrein 
 
3 U bent onze Koning,  
wij aanbidden U. 
U wilt bij ons wonen,  
Heer, wij prijzen U. 

Refrein 
 
Gebed  
 
Kindermoment 
 
Schriftlezing Lucas 1 : 66 - 80 
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. 
De lofzang van Zacharias 
67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en 
profeteerde: 
68 Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk 
omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. 
69 En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van 
David, Zijn knecht, 
70 zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de 
eeuwen heen geweest zijn, 
71 namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen 
die ons haten, 
72 om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan Zijn 
heilig verbond, 
73 de eed die Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, 
74 dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder 
vrees, 
75 in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven. 
76 En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je 
zult voor het aangezicht van de Heere uit gaan om Zijn wegen gereed te 
maken, 
77 en om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun 
zonden, 
78 door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de  
Opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, 
79 om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de 
dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. 
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80 Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef in de 
woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. 
 
Zingen Op Toonhoogte 414 

1 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, 
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. 
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn’, 
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn! 
 
2 Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, 
of het helder licht geeft, of ook bijna niet. 
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn; 
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn! 
 
3 Jezus zegt ons ook, dat ’t zo donker is, 
overal op aarde zonde en droefenis. 
Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn. 
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn’! 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Lofzang van Zacharias vers 1, 4 en 5 

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. 
 
4 Dus wordt des Heeren volk geleid, 
door 't licht, dat nu ontstoken is, 
tot kennis van de zaligheid, 
in hunne schuldvergiffenis; 
Die nooit in schoner glans verscheen, 
dan nu, door Gods barmhartigheen, 
Die, met ons lot bewogen, 
om ons van zond' en ongeval t' ontslaan, 
een ster in Jakob op doet gaan, 
de zon des heils doet aan de kimmen staan. 
 
 
 



5 
 
 

5 Voor elk, die in het duister dwaalt, 
verstrekt deez' zon een helder licht. 
dat hem in schauw des doods bestraalt, 
op 't vredepad zijn voeten richt. 

 
Verkondiging:  Lofzang van Zacharias 
 
Zingen Op Toonhoogte 325 

1 Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 

Refrein 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 

 
2 Hemelse Heer, 
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind 
naar de wereld gekomen, 
legde Uw heerlijkheid af. 

Refrein 
 
En nooit besef ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed. 
En nooit besef ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed. 

Refrein 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 76 vers 1 en 3 

Daar is uit ’s werelds duist’re wolken 
een licht der lichten opgegaan. 
Komt tot Zijn schijnsel, alle volken, 
en gij, mijn ziele, bid het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood. 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood. 
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Wat heil, een Kind is ons geboren, 
een Zoon gegeven door Gods kracht! 
De heerschappij zal Hem behoren, 
Zijn last is licht, Zijn juk is zacht. 
Zijn naam is ‘Wonderbaar’, Zijn daden 
Zijn wond’ren van genaad’ alleen. 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
verzoend voor ’t oog des Vaders treên. 

 
Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: God keert alles om (Sela) 
God keert alles om en brengt de hemel hier. 
Onze Koning maakt zich kwetsbaar als een kind. 
God keert alles om en is in zwakheid sterk, 
als Hij door een weg van lijden overwint. 
  
Hoe verheven Zijn wegen, hoe omvangrijk Zijn zegen. 
Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in Zijn naam. 
Waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om. 
  
God keert alles om en brengt ontheemden thuis. 
Wie alleen is wordt door liefde vergezeld. 
God keert alles om en geeft vermoeiden rust. 
Wat gebroken is wordt in Zijn naam hersteld. 
 
Hoe verheven Zijn wegen, hoe omvangrijk Zijn zegen. 
Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in Zijn naam. 
Waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om. 
 
Hoe verheven Zijn wegen, hoe omvangrijk Zijn zegen. 
Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in Zijn naam. 
Waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om. 
 
God keert alles om en leidt ons naar het kruis, 
waar Hij liefdevol de zondaar heilig maakt. 
God keert alles om en laat door Jezus zien, 
dat de hemel met Zijn komst de aarde raakt. 

 
 

 


