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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 19 februari 2023, aanvang 08.45 uur 
 
Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 

 

Viering Heilig Avondmaal 
 
 
 
Voor de dienst: 

Zang: Verlangen (Sela) 
Heer, wij komen met lege handen 
vol verlangen naar meer van U. 
Laat Uw vuur in ons midden branden, 
leid ons naar U, kom nu. 
Heer, wij komen met lege handen 
vol verlangen naar meer van U. 
Laat Uw vuur in ons midden branden, 
leid ons naar U, kom nu. 

Refrein 
Hier ben ik Heer, 
hier, in Uw aanwezigheid 
vind ik vrede, rust en vrijheid. 
Jezus, ik dorst. 
Mijn verlangen gaat uit naar U, 
Jezus, naar U alleen. 

 
Heer, wij bidden met open handen 
om vervulling en nieuwe kracht. 
Raak ons aan, breng herstel, verander, 
kom en vernieuw ons hart. 

Refrein (3 x) 
Hier ben ik Heer, 
hier, in Uw aanwezigheid 
vind ik vrede, rust en vrijheid. 
Jezus, ik dorst. 
Mijn verlangen gaat uit naar U, 
Jezus, naar U alleen. 

 
Jezus, naar U alleen. 
Jezus, naar U alleen. 

 
Instrumentale muziek en mededelingen op het scherm 

 

  

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Psalm 139 vers 1 
Niets is, o Oppermajesteit,  
bedekt voor Uw alwetendheid;  
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daân;  
Gij weet mijn zitten en mijn staan:  
wat ik beraad, of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 223 vers 1 en 2 

Refrein:  
Aan Uw voeten, Heer, 
is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, 
is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 

 
1 Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luist'ren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 

(Refrein) 
 
2 Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 

(Refrein) 
 
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige 
Geest 
 
Schriftlezing Mattheüs 5 : 11 – 16 
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en 
van allerlei kwaad betichten.  
12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo 
immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. 
13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe 
kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het 
wordt weggegooid en vertrapt. 
14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan 
niet verborgen blijven.  
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15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat 
weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor 
ieder die in huis is.  
16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden 
zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 
 
Kinderlied Op Toonhoogte 508 

Hier in dit leven wil God je iets geven, 
kostbaar en eeuwig; het zal nooit vergaan. 
Hij wil je leren om Hem te vereren 
en van Hem te houden, nu en voortaan. 

Refrein 
Alles van waarde in hemel, op aarde, 
kun je niet kopen met goud of met geld. 
Vrede en vriendschap zijn net als vergeving, 
niet te verkrijgen door kracht of geweld. 

 
Liefde die echt is, een hart dat oprecht is, 
dat wil Hij geven aan jou en aan mij. 
Geld en juwelen dat kunnen ze stelen, 
maar rijkdom van binnen daar kan niemand bij. 

Refrein 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Op Toonhoogte 264 vers 1, 2 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. 
 
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. 

 
Verkondiging 
 
 
 
 

} 2 x 
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Zingen Op Toonhoogte 119 vers 1 en 2 
Jezus, leven van mijn leven, 
Jezus, dood van mijne dood, 
die voor mij U hebt gegeven 
in de bangste zielenood, 
opdat ik niet hooploos sterven, 
maar Uw heerlijkheid zou erven, 
duizend-, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 
 
Gij, o Jezus, hebt gedragen 
lasteringen, spot en hoon, 
zijt gebonden en geslagen, 
Gij, des Vaders eigen Zoon, 
om van schuld en eeuwig lijden 
mij, verloorne, te bevrijden, 
duizend-, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 
 

Lezen gedeelte Avondmaalsformulier 
 
Zingen Op Toonhoogte 119 vers 3 

Heer, verzoener van mijn zonden, 
Heiland, die mij hebt gezocht, 
die mijn boeien hebt ontbonden 
en voor God mij vrijgekocht, 
ik, onrein in schuld verloren, 
ben opnieuw in U geboren, 
duizend-, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 

 
Avondmaalsviering 
 
Na elke tafel een vers van Psalm 136 (1, 3, 4, 25, en zo nodig 26) 

1 Loof de HEER, want Hij is goed; 
loof Hem met een blij gemoed; 

want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
3 Loof der heren Opperheer; 
buig u need’rig voor Hem neer; 

want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 
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4 Loof Gods macht, die onbeperkt 
gadeloze wond'ren werkt; 

want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
25 Loof Hem, loof Hem, al wat leeft, 
die al 't vlees zijn voedsel geeft; 

want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
26 Geef de God des hemels eer, 
lof zij aller scheps’len Heer'; 

want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 111 vers 5 

't Is trouw, al wat Hij ooit beval; 
het staat op recht en waarheid pal, 
als op onwrikb're steunpilaren. 
Hij is het, die verlossing zond 
aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond 
met hen in eeuwigheid bewaren. 

 
Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: Reckless love 
Before I spoke a word, You were singing over me. 
You have been so, so good to me. 

Voordat ik kon praten zong U al over mij. 
U bent zo ontzettend goed voor mij. 

 
Before I took a breath, You breathed Your life in me. 
You have been so so kind to me. 

Voordat ik ademhaalde, blies U uw leven in mij. 
U bent zo ontzettend liefdevol voor mij. 

 
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. 
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the 99.  

O, de overweldigende, oneindige, alles overwinnende liefde van God. 
O, die achtervolgt me, vecht tot ik ben gevonden, laat de 99 achter. 

 
And I couldn't earn it, I don't deserve it, still You give yourself away. 
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God 

Ik verdien het niet, ben het niet waard en toch geeft U zichzelf helemaal weg. 
O, de overweldigende, oneindige, alles overwinnende liefde van God. 

 
When I was Your foe, still Your love fought for me. 
You have been so, so good to me. 

Toen ik uw vijand was, vocht uw liefde nog voor mij. 
U bent zo ontzettend goed voor mij. 
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When I felt no worth, You paid it all for me. 
You have been so, so kind to me. 
 Toen ik mij waardeloos voelde, betaalde U alles voor mij. 

U bent zo ontzettend liefdevol voor mij. 
 
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. 
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the 99. 

O, de overweldigende, oneindige, alles overwinnende liefde van God. 
O, die achtervolgt me, vecht tot ik ben gevonden, laat de 99 achter. 

 
And I couldn't earn it, I don't deserve it, still You give yourself away. 
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God 
 Ik verdien het niet, ben het niet waard en toch geeft U zichzelf helemaal weg. 

O, de overweldigende, oneindige, alles overwinnende liefde van God. 
 
There's no shadow You won't light up, 
mountain You won't climb up coming after me. 
 Er is geen schaduw die U niet zult verlichten 

Geen berg die U niet zult beklimmen om bij mij te komen. 
 
There's no wall You won't kick down, lie You won't tear down 
coming after me.   (2x) 

Er is geen muur die U niet zult afbreken, 
geen leugen die U niet zult vernietigen, als U achter mij aan komt.    (2x) 

 
Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God. 
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the 99. 
 O, de overweldigende, oneindige, alles overwinnende liefde van God. 

O, die achtervolgt me, vecht tot ik ben gevonden, laat de 99 achter. 
 
I couldn't earn it, I don't deserve it, still You give yourself away 
Oh, the overwhelming, never-ending reckless love of God 
 Ik verdien het niet, ben het niet waard en toch geeft U zichzelf helemaal weg. 

O, de overweldigende, oneindige, alles overwinnende liefde van God. 
 
 

 


