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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Kerkdienst in De Parel, zondag 28 februari 2021, 
aanvang 10.45 uur 
 

3e lijdenszondag  
 

Voorganger:  Ds. C.H. Bax, Ede 
 
 

 
Liturgie 

 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen 
 
Voorzang Psalm 25 vers 2 

HEER, ai, maak mij Uwe wegen 
door Uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen, 
en waarheen G' Uw treden wendt, 
leid mij in Uw waarheid, leer 
ijv'rig mij Uw wet betrachten; 
want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k blijf U al de dag verwachten. 

 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Aanvangstekst Markus 10 : 45 
 
Zingen Psalm 95 vers 1 en 4  

Komt, laat ons samen Isrels HEER', 
de rotssteen van ons heil, met eer, 
met Godgewijde zang ontmoeten. 
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht 
met een verheven lofgedicht 
en blijde psalmen juichend groeten. 
 
Want Hij is onze God, en wij 
zijn 't volk van Zijne heerschappij, 
de schapen, die Zijn hand wil weiden. 
Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 
gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 
verhardt u niet, maar laat u leiden. 
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Lezing van de wet + samenvatting Mattheüs 22 : 37 - 40 

 

Zingen Op Toonhoogte 233 

1 Spreek, O Heer, door Uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai Uw woord, plant het diep in ons 
en verander ons naar Uw evenbeeld, 
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, O Heer en voltooi in ons 
wat Uw hand begon tot Uw heerlijkheid. 
 
2 Leer ons Heer, Uw volmaakte weg, 
echte need'righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu 
in het heilig vuur van Uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan Uw majesteit 
en Uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
 
3 Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof, 
spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van Uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
Al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi Uw kerk 
en Uw scheppingswerk tot Uw heerlijkheid. 
 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
Al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi Uw kerk 
en Uw scheppingswerk tot Uw heerlijkheid. 
 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat Uw hand begon tot Uw heerlijkheid. 

 

Gebed om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige 

Geest 

 

Schriftlezing Johannes 13 : 1 - 17 

 

Kindermoment 
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Zingen Op Toonhoogte 431 

Refrein 
Jezus, ik dank U, U gaf Uzelf voor mij.  
Jezus, ik dank U en geef mijzelf aan U,  
ik geef mijzelf aan U. 
 
1 Jezus, ik wil U bedanken  
voor wat U voor mij hebt gedaan.  
Omdat U voor mij bent gestorven  
maar ook weer bent opgestaan. 

Refrein 
 
2 U werd geschopt en geslagen,  
ze lachten en scholden U uit.  
En zelfs door Uw vrienden verlaten,  
hing U voor mij aan het kruis. 

Refrein 
 
3 U hebt mijn zonden gedragen  
en ook al mijn pijn en verdriet.  
Dat U zoveel van mij kon houden,  
nee Heer, dat begrijp ik niet. 

Refrein 
 

Zingen Psalm 111 vers 1, 5 en 6 

1 Looft, Hallelujah, looft de HEER! 
Mijn ganse hart verheft Zijn eer; 
ik zal Zijn naam en grootheid prijzen; 
'k zal, met d' oprechten onderling 
vereend, in hun vergadering 
en raad, Hem plechtig eer bewijzen. 
 
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. 
 
6 Zijn naam is heilig en geducht; 
de vijand beeft op Zijn gerucht; 
maar 's HEEREN vrees zal altoos wezen 
't begin der wijsheid; wie Gods hand 
die doet betrachten, heeft verstand; 
Zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. 
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Collectemoment onder het naspel (zie hiervoor website of kerkblad) 

 

Preek over Johannes 13 : 8a 

 

Zingen Een toekomst vol van hoop (Sela) 

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

 
Dankgebed en voorbeden 

 

Zingen Psalm 108 vers 1 en 2    

Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
is tot Uw dienst en lof bereid; 
'k zal zingen voor de Opperheer, 
'k zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in de dageraad ontwaken 
en met gezang mijn God genaken. 
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Ik zal, o HEER, Uw wonderdaan, 
Uw roem de volken doen verstaan; 
want Uwe goedertierenheid 
is tot de heem’len uitgebreid. 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
en leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 

 
Zegen 
 


