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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
De Parel, zondag 12 februari 2023, aanvang 09.30 uur 
 
Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
 
Voor de dienst 

Zang: Glorie heeft een Naam (Sela) 
Wie wordt niet stil van het heelal?  
Zo weids en zonder grenzen,  
volmaakt geordend, overal,  
een raadsel voor de mensen.  
Dit wonder spreekt van God alleen,  
in Hem zijn alle dingen één.  
 
Refrein 

Wie wordt niet stil van hoe God zelf     
Zijn liefde maar blijft geven? 
Van hoe Hij zoekt en vindt en helpt  
wie achter zijn gebleven.  
Glorieus in tederheid,  
de grote Maker heel dichtbij. 

 
En al die glorie heeft een Naam. 
Glorie heeft een Naam;  
een Naam die staat,  
een Naam die straalt.  
Jezus Christus bovenaan.  
Glorie heeft een Naam.  

Refrein 
 
Jezus, Jezus. 
Een Naam die staat, 
een Naam die straalt. 
Jezus, Jezus. 
Jezus Christus bovenaan. 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 229 vers 1 en 3 

Here Jezus, om Uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
Uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
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O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor Uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 1 

Welzalig de man, die niet wandelt  
in de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars,  
noch zit in de kring der spotters,  
maar aan des Heren wet  
zijn welgevallen heeft, 
en diens wet overpeinst  
bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom,  
geplant aan waterstromen,  
die zijn vrucht geeft op tijd,  
welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 

 
Lezing Avondmaalsformulier 
 
Zingen Psalm 19 vers 5 en 6 

Des HEEREN vrees is rein; 
zij opent een fontein 
van heil, dat nooit vergaat, 
Zijn dierbre leer verspreidt 
een straal van billijkheid, 
daar z' all' onwaarheid haat. 
Z' is 't mensdom meerder waard, 
dan 't fijnste goud op aard'. 
Niets kan haar glans verdoven. 
Zij streeft in heilzaam zoet, 
tot streling van 't gemoed, 
de honing ver te boven. 
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Dus krijg ik van mijn plicht, 
o God, een klaar bericht. 
Wat is 't vooruitzicht schoon: 
hij, die op U vertrouwt, 
Uw wetten onderhoudt, 
vindt daarin grote loon. 
Maar, HEER', wie is de man, 
die op 't nauwkeurigst kan, 
zijn dwalingen doorgronden? 
O bron van 't hoogste goed, 
was, reinig mijn gemoed, 
van mijn verborgen zonden. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Mattheüs 5 : 17 - 24 
17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik 
ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. 
18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er 
niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. 
19 Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo 
onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; 
maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het 
Koninkrijk der hemelen. 
20 Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de 
schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet 
binnengaan. 
 
21 U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult niet doden; 
en: Wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. 
22 Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig 
bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! 
zal schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal 
schuldig bevonden worden tot het helse vuur. 
23 Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw 
broeder iets tegen u heeft, 
24 laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw 
broeder en kom dan terug en offer uw gave 
 
Kinderlied Op Toonhoogte 54 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
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Uw Woord is een lamp, 
uw Woord is een licht, 
uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 119 vers 9 

Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER, 
opdat hij leeft, Uw woorden mag bewaren, 
en dat Uw Geest hem ware wijsheid leert, 
zijn oog verlicht, de nevels op doet klaren; 
dat zijne ziel de wond'ren ziet en eert, 
die in Uw Woord alom zich openbaren. 

 
Verkondiging: Jezus en de wet 
 
Zingen Op Toonhoogte 177 

1 De Heer op wie mijn hart vertrouwt, 
bent U die zoveel van mij houdt. 
Ik ben verwonderd, sprakeloos, 
dat U mij kent, dat U mij koos. 
Uw kostbaar bloed verloste mij; 
eens was ik slaaf, nu ben ik vrij. 
O, ik was blind tot U liet zien: 
het is genade, onverdiend! 
 
2 Wij volgen U Heer, overal, 
waarheen U ons ook brengen zal. 
Dwars door beproeving, door de strijd, 
bouwt U het hemels koninkrijk. 
Ons hele leven, hier en nu, 
blijft U in ons, en wij in U. 
O Jezus in Uw grote kracht, 
wordt alles wat U wilt, volbracht! 
 
3 Wij gaan op weg met goede moed, 
vol van Uw Geest die ons behoedt. 
De vreugde die nog voor ons ligt, 
houdt heel ons hart op U gericht. 
U bent de hoop van ons bestaan; 
U laat ons nooit verloren gaan! 
Sterk in Uw kracht, met zekerheid, 
leidt U ons naar Uw koninkrijk. 
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U bent de hoop van ons bestaan; 
U laat ons nooit verloren gaan! 
Sterk in Uw kracht, met zekerheid, 
leidt U ons naar Uw koninkrijk. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 318 

Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog, 
’k zal Hem prijzen. 
Hij is verheerlijkt, 
voor eeuwig verheerlijkt 
en ik verhoog Zijn naam. 
Hij is mijn God, 
Zijn waarheid houdt eeuwig stand. 
Hemel en aard’ 
verheugen zich in Zijn naam. 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog. 
 

Zegen 
 
 
Na de dienst 

Zang: Waardig is Uw naam/Uw bent waardig 
Lam van God, 
U die alle zonden van de wereld droeg, 
U die ons met God de Vader heeft verzoend, 
U bent waardig. 
 
Lam van God, 
met Uw lichaam is de hoogste prijs betaald, 
met Uw leven is de weg naar God gebaand, 
U bent waardig. 
 
Waardig is Uw Naam, 
waardig is Uw Naam. 
Hemel en aarde zingen halleluja! 
Waardig is Uw Naam, 
waardig is Uw Naam. 
Jezus U zij de glorie. 
 
Lam van God, 
dat als het volmaakte offer werd geslacht, 
dat de wil van God de Vader heeft volbracht, 
U bent waardig. 
 
Lam van God, 
op de derde dag herrees U uit de dood. 
Nu bent U met eer en heerlijkheid gekroond; 
U bent waardig. 
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Waardig is Uw Naam, 
o, waardig is Uw Naam. 
Hemel en aarde zingen halleluja! 
Waardig is Uw Naam, 
o, waardig is Uw Naam. 
Jezus U zij de glorie. 
 
Met miljoenen om de troon 
heffen wij dit loflied aan: 
Glorie aan het Lam, 
glorie aan het Lam! 
Boven elke macht verhoogd, 
Heer, U draagt de hoogste Naam, 
Jezus, Zoon van God, 
Jezus, Zoon van God    (2x) 

  
Waardig is Uw Naam, 
o, waardig is Uw Naam. 
Hemel en aarde zingen halleluja! 
Waardig is Uw Naam, 
o, waardig is Uw Naam. 
Jezus U zij de glorie. 


