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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Kerkdienst Oude Kerk, zondag 21 februari 2021, 
aanvang 09.30 uur 
 

2e lijdenszondag 
 
Voorganger:  Ds. L. Wüllschleger, Harderwijk 
 
 

Liturgie 
 
Inleidend orgelspel 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Mededelingen 
 
Voorzang Op Toonhoogte 399 

1 Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
2 Heer, ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom! 
 
3 Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand’len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in Uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
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4 Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 211  

U bent mijn schuilplaats Heer,  
U vult mijn hart steeds weer  
met een overwinningslied. 
Telkens als ik angstig ben  
steun ik op U. 
Ik vertrouw op U. 
Als ik zwak ben, ben ik sterk  
in de kracht van mijn Heer. 

 
Gods gebod 

 

Zingen Psalm 19 vers 5 

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. 

 

Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest 

 

Kindermoment 
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Kinderlied  

Lieve Here Jezus, 
als ik er aan denk 
dat U voor mij stierf, 
wat een kostbaar geschenk. 
Bij U wil ik horen, 
heel dicht bij U zijn, 
want U droeg mijn zonden, 
angst en al mijn pijn. 

 

Schriftlezing Lukas 4 : 1 - 15 

 

Zingen Morgenzang vers 3, 5, 6 en 7 

3 Dat wij ons ambt en plicht, o Heer', 
Getrouw verrichten tot Uw eer. 
Dat Uwe gunst ons werk bekroon', 
Uw Geest ons leid' en in ons woon'! 
 
5  Verlicht ons hart, dat duister is, 
wil ons, naar Uw getuigenis, 
doen vlieden alle kwade paân, 
en ijv'rig in Uw wegen gaan. 
 
6 Schenk Uwe zegen bij Uw Woord; 
het rijk des satans word' verstoord; 
sterk leraars, sterk onz' overheid, 
in 't werk, door U hun opgeleid. 
 
7 Troost allen, die in nood en smart, 
tot U verheffen 't angstig hart. 
Maak ons in tegenspoeden stil, 
hoor ons, o God, om Jezus' wil. 

 

Collectemoment onder het naspel (digitaal, zie kerkblad of website) 

 

Verkondiging 

 

Zingen Jezus Overwinnaar 

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw 
want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
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U bent de held die voor ons strijdt, 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer, 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij, 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam, 
Jezus, Overwinnaar. 
 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam, 
Jezus, Overwinnaar. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam, 
Jezus, Overwinnaar. 
 
Naam boven alle namen, 
Naam boven alle namen, 
Naam boven alle namen... 
Naam boven alle namen, 
Naam boven alle namen, 
Naam boven alle namen... 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij, 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam, 
Jezus, Overwinnaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam, 
Jezus, Overwinnaar. 

 

Dankgebed en voorbeden 
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Zingen Op Toonhoogte 310  

1 Grote God, wij loven U 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U, 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart ten allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid 
 
2 Alles wat u prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft Uw liefd' en zingt er van! 
Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
"Heilig, heilig, heilig" toe! 
 
3 Heer, ontferm U over ons, 
open Uwe Vaderarmen, 
stort Uw zegen over ons, 
neem ons op in Uw erbarmen! 
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan, 
laat ons niet verloren gaan! 
   

Zegen 

 

Uitleidend orgelspel 


