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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld, wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, zondag 1 januari 2023 
Aanvang 18.00 uur 
 
 

Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
 
Nieuwjaarsdag 
 
 
Voor de dienst 

Zang: Christmas amazing grace (Caleb & Kelsey) 
This Holy Child is born to us. 
For all the world to see. 
Peace on the earth, good will to men. 
To God all glory be.  
 

Dit Heilige Kind is ons geboren, 
De hele wereld kan het zien. 
Vrede op aarde, een welbehagen voor de mensen. 
God zij alle eer. 

 
This couple traveled from afar. 
Arrived in Bethlehem, 
and in the inn they sought to stay. 
There was no room for them. 
 

Dit stel kwam van ver. 
Aangekomen in Bethlehem, 
wilden ze in de herberg een plek vinden. 
Er was voor hen geen plaats. 

 
They found a stable filled with hay, 
a manger for a bed. 
God's Son was born this winter night. 
Just as the angels said. 
 

Ze vonden een stal gevuld met hooi, 
een kribbe voor een bed. 
Gods Zoon werd deze winternacht geboren. 
Precies zoals de engelen zeiden. 
 

The shepherds left to see this boy. 
They wandered through the night. 
The angels led the way to Him. 
A Savior wrapped in light. 
 

De herders vertrokken om deze jongen te zien. 
Ze liepen in de nacht. 
De engelen wezen de weg naar Hem. 
Een Heiland gehuld in licht. 
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A star shone bright up in the east, 
the wise men following. 
They brought Him gifts of gold and myrrh, 
to honor Christ the King. 
 

Een ster scheen helder in het oosten, 
die de wijze mannen volgden. 
Ze brachten Hem geschenken van goud en mirre, 
om Christus de Koning te eren 

 
Jesus grew into a man. 
He died for you and me. 
But in three days He rose again. 
With us He'll ever be. 
With us He'll ever be. 
 

Jezus groeide op tot man 
Hij stierf voor jou en mij 
Maar na drie dagen stond Hij weer op 
Hij zal altijd bij ons zijn. 
Hij zal altijd bij ons zijn. 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 
 
 
 

Liturgie 
 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 72 vers 10 en 11 

Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 
't gezegend heidendom 
't geluk van deze Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom. 
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 
bekleed met mogendheên; 
de HEER, in Israël geprezen, 
doet wond'ren, Hij alleen. 
 
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
men loov' Hem vroeg en spa; 
de wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
met amen, amen na. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
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Zingen Op Toonhoogte 96 vers 1, 2 en 3 
1 Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyriëleis. 
 
2 Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
Bethlem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’ 
Kyriëleis. 
 
3 Wijzen uit het Oosten uit zo verren land 
zij zochten onze Here met offerand. 
Z’offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 
t’eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyriëleis. 

 
Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 22: De rechtvaardiging door het 
geloof in Christus 
Wij geloven dat de Heilige Geest, om ons ware kennis van deze grote 
verborgenheid te doen verwerven, in ons hart waar geloof ontsteekt, dat Jezus 
Christus met al zijn verdiensten omhelst, Hem zich toe-eigent en niets meer 
buiten Hem zoekt. 
Want één van beide kan waar zijn: òf in Jezus Christus is niet alles wat voor 
ons heil nodig is, òf dit alles is wel in Hem en dan heeft hij die Jezus Christus 
door het geloof bezit, al zijn heil. 
Zou men dus beweren dat Christus niet genoeg is, maar dat er naast Hem nog 
iets anders nodig is, dan is dat een ernstige godslastering. Daaruit zou immers 
volgen dat Christus maar een halve Heiland is. 
Daarom belijden wij terecht met Paulus, dat wij door het geloof alleen, zonder 
goede werken, gerechtvaardigd worden (Rom. 3 : 28). Voor de duidelijkheid 
bedoelen wij niet dat ons geloof onszelf rechtvaardigt. Want het geloof is maar 
een middel waarmee wij Jezus Christus omhelzen. 
Alleen Christus is onze rechtvaardigheid (gerechtigheid), omdat Hij ons Zijn 
verdiensten toerekent. Want al Zijn werken heeft Hij voor ons en in plaats van 
ons gedaan. Door middel van het geloof in Hem delen wij in al Zijn gaven. Als 
die ons eigendom zijn geworden, zijn ze meer dan voldoende om ons vrij te 
spreken van onze zonden. 
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Zingen Op Toonhoogte 188 vers 1 en 3 
Heerser over alle dingen, 
God van de oneindigheid, 
van uw liefde wil ik zingen, 
buigen voor uw majesteit. 
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het heelal: 
‘Die was en is en komen zal.’ 
 
In het lijden van dit leven, 
in een dal van duisternis, 
wilt U mij Uw liefde geven 
en de vrede die ik mis. 
Leid mij aan Uw sterke hand 
veilig naar de overkant. 
Ik hoef geen gevaar te vrezen, 
als Uw huis mijn schuilplaats is. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Mattheüs 2 : 1 – 15 
1Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning 
Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, 
2 en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij 
hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. 
3 Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem 
met hem. 
4 En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had 
laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. 
5 Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven 
door de profeet: 
6 En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de 
vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël 
weiden zal. 
7 Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig 
naar de tijd dat de ster verschenen was; 
8 en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig 
onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat 
ook ik kom om Het te aanbidden. 
9 En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de 
ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de 
plaats kwam te staan waar het Kind was. 
10 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. 
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11 En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, 
en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten 
Hem geschenken: goud en wierook en mirre. 
12 En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd 
waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg 
terug naar hun land. 
 
13 Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in 
een droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en 
vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal 
het Kind zoeken om Het om te brengen. 
14 Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en 
vertrok naar Egypte. 
15 En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de 
Heere gesproken is door de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 105 vers 1 en 10 

Loof, loof verheugd de Heer' der Heren; 
aanbid Zijn Naam, en wil Hem eren. 
Doe Zijne glorierijke daan 
alom de volkeren verstaan, 
en spreek, met aandacht en ontzag, 
van Zijne wond´ren dag aan dag. 
 
Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? 
Een man werd voor hen heengezonden: 
De vrome Jozef, rijk in deugd, 
tot slaaf verkocht in zijne jeugd, 
in ijz'ren boeien wreed gekneld, 
werd, hun tot heil, in eer gesteld. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Op Toonhoogte 276 

1 Heer, wijs mij Uw weg  
en leid mij als een kind  
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 
Troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan 
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2 Heer, leer mij Uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw Woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
leid mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
 
3 Heer, leer mij Uw wil  
aanvaarden als een kind  
dat blindelings en stil  
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt  
Uw weg te gaan,  
spreek door Uw Woord en Geest  
mijn hart en leven aan. 
Spreek door Uw Woord en Geest  
mijn hart en leven aan. 
 
4 Heer, toon mij Uw plan;  
maak door Uw Geest bekend  
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet,  
de hoop opgeef,  
toon mij dat Christus  
heel mijn weg gelopen heeft.    
Toon mij dat Christus  
heel mijn weg gelopen heeft.    

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 130 vers 3 en 4 

Ik blijf de Heer verwachten; 
mijn ziel wacht ongestoord; 
ik hoop, in al mijn klachten, 
op Zijn onfeilbaar woord; 
mijn ziel, vol angst en zorgen, 
wacht sterker op de Heer, 
dan wachters op de morgen; 
de morgen, ach, wanneer? 
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Hoop op de Heer, gij vromen; 
is Israël in nood, 
er zal verlossing komen; 
Zijn goedheid is zeer groot. 
Hij maakt, op hun gebeden, 
gans Israël eens vrij 
van ongerechtigheden; 
zo doe Hij ook aan mij. 

 
Zegenbede 
 
Na de dienst 

Zang: Koning Jezus, kom (Paul Baloche) 
Jezus, 
bouw Uw rijk van Liefde. 
Laat U wil geschieden in ons. 
 
Jezus, 
U bent hoog verheven. 
Redder van het leven, 
toon Uzelf aan ons. 
 
Koning Jezus, daal neer 
van Uw Hemeltroon Heer. 
En regeer met macht 
stralend als de dag, 
Koning Jezus, kom. 
 
Kom en laat Uw kracht zien. 
U alleen biedt redding. 
Veilig in Uw Naam, 
wie doet ons iets aan, 
Koning Jezus, kom. 
 
Wij zijn dankzij Uw genade 
tot Uw eer behouden. 
Jezus laat ons aan U toegewijd zijn, 
dan zult U te zien zijn, 
machtig God. 
 
Koning Jezus, daal neer 
van Uw Hemeltroon Heer. 
En regeer met macht, 
stralend als de dag, 
Koning Jezus, kom. 
 
Kom en laat Uw kracht zien 
U alleen biedt redding. 
Veilig in Uw Naam, 
wie doet ons iets aan, 
Koning Jezus, kom. 
 
Koning Jezus, kom. 
Koning Jezus, kom. 
Koning Jezus, kom. 
Koning Jezus, kom. 
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Koning Jezus, daal neer 
van Uw hemeltroon, Heer. 
En regeer met macht, 
stralend als de dag, 
Koning Jezus, kom. 
 
Kom en laat Uw kracht zien 
U alleen biedt redding 
Veilig in Uw Naam, 
wie doet ons iets aan, 
Koning Jezus, kom. 
 
Koning Jezus, kom  
Koning Jezus, kom  
Koning Jezus, kom  
Koning Jezus, kom 
 
Koning Jezus, daal neer 
van Uw hemeltroon Heer. 
En regeer met macht, 
stralend als de dag, 
Koning Jezus, kom. 

 
 


