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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld  
Wijkgemeente 2 Noord 
 

Kerkdienst in de Oude Kerk 
Zondag 14 maart 2021, aanvang 18.00 uur 
 
 

5e lijdenszondag 
 
 

Voorganger: Ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam 
 

 
Liederen voor de dienst: 

God ik kijk naar U 
God, ik kijk naar U, 
want dan ben ik niet bang. 
Laat me zien Heer hoe U de dingen ziet. 
God, ik kijk naar U, 
want dan ben ik niet bang. 
Geef me wijsheid, U weet wat ik moet doen.   
 
God, ik kijk naar U, 
U overweldigt mij. 
Geef mij visie, ik wil zien zoals U ziet. 
God, ik kijk naar U. 
Mijn hulp komt van U, Heer. 
Geef mij wijsheid, U weet wat ik moet doen 
 
Ik hou van U, o Heer, mijn Kracht. 
Ik hou van U, o Heer, mijn Schild. 
Ik hou van U, o Heer, mijn Rots. 
Voor eeuwig en altijd, Heer, ik hou van U. (2x) 
 
Hallelujah, God regeert. 
Hallelujah, God regeert. 
Hallelujah, God regeert 
voor eeuwig en altijd, hallelujah. (2x) 
 
Ik hou van U, o Heer, mijn Kracht. 
Ik hou van U, o Heer, mijn Schild. 
Ik hou van U, o Heer, mijn Rots. 
Voor eeuwig en altijd, Heer, ik hou van U.  
 

Hosanna 
Ik zie een grote Koning 
vol glorie en met vuur omringd; 
de aarde beeft, de aarde beeft. 
Ik zie Hem in Zijn liefde; 
onze zonden wast Hij weg. 
En ieder zingt en ieder zingt. 
 
Hosanna, hosanna,  ) 
hosanna in de hoge. )2x 
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Ik zie een generatie 
opstaan in gehoorzaamheid, 
met puur geloof, met puur geloof. 
Ik zie een grote doorbraak, 
opgewekt door ons gebed; 
we knielen neer, we knielen neer. 
 
Hosanna, hosanna,  ) 
hosanna in de hoge. )2x 
 
Genees mijn hart en maak mij rein, 
ontsluier het geheim 
van Uw heerlijkheid. 
Leer mij hoe ik lief heb, Heer zoals U mij. 
Raak mijn hart met wat U raakt, 
alles wat ik ben is voor U gemaakt 
op mijn weg van aards bestaan 
naar eeuwigheid. 
 
Hosanna, hosanna,  ) 
hosanna in de hoge. )2x 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Mededelingen 
 
Voorzang Psalm 27 vers 7  

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op de Heer', godvruchte schaar, houd moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed. 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer'. 

 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 62 vers 6 en 8 

Gemene lieden immers zijn 
slechts ijdelheid, een damp, een schijn; 
de grote anders niet dan leugen; 
zij zouden, hoe hun hart zich vleit, 
nog lichter zijn dan d' ijdelheid, 
in ene weegschaal opgewogen. 
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Eenmaal sprak God tot mij een woord, 
tot tweemaal toe heb ik 't gehoord: 
"Dat 's HEEREN zijn de sterkt' en krachten." 
Ook is bij U de goedheid, HEER; 
dies heeft van U elk sterv'ling weer 
vergelding naar zijn werk te wachten.  

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen De Heer is mijn Herder (Marcel/Lydia Zimmer) 

De Heer is mijn herder,  
Hij is alles wat ik nodig heb. 
Hij brengt mij tot rust,  
en Hij geeft nieuwe kracht. 
Hij leidt mij steeds verder,  
op de juiste weg die ik moet gaan,  
de Heer is mijn herder. 
 
Al ga ik door een donker dal,  
ik hoef niet bang te zijn,  
ik weet dat U mij bij zal staan,  
U bent heel dichtbij. 
 
De Heer is mijn herder,  
Hij is alles wat ik nodig heb,  
Hij brengt mij tot rust  
en Hij geeft nieuwe kracht. 
Hij leidt mij steeds verder,  
op de juiste weg die ik moet gaan,  
de Heer is mijn herder. 
 
Want wat mij ook wordt aangedaan,  
U helpt mij telkens weer,  
U geeft mij wat ik nodig heb  
en nog zo veel meer. 
 
Uw goedheid en Uw liefde Heer, volgen mij altijd. 
En ik mag heel dicht bij U zijn, tot in eeuwigheid. 
 
De Heer is mijn herder,  
Hij is alles wat ik nodig heb,  
Hij brengt mij tot rust  
en Hij geeft nieuwe kracht. 
Hij leidt mij steeds verder  
op de juiste weg die ik moet gaan,  
de Heer is mijn herder. 
De Heer is mijn herder. 
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Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige 

Geest 

 

Schriftlezing Lukas 9 : 1 - 27  
 

Zingen Op Toonhoogte 35 (uit Psalm 86, NB) 

Leer mij naar Uw wil te hand'len, 
laat mij in Uw waarheid wand'len. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van Uwe naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, Uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 
Gij zijt groot en zeer verheven, 
Gij doet wond’ren aan ons leven. 
Gij zijt God, ja Gij alleen, 
goedertieren om ons heen. 
Heer, Gij hebt mij aangenomen, 
mij weer tot het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Ja, Uw goedheid is zeer groot. 

 
Collectemoment onder het naspel; mogelijkheden om bij te dragen staan op de 

website 

 

Verkondiging n.a.v. Lukas 9 : 9 

 

Zingen Psalm 72 vers 2 en 7 
De bergen zullen vrede dragen, 
de heuvels heilig recht; 
Hij zal hun vrolijk op doen dagen 
het heil, hun toegezegd. 
't Ellendig volk wordt dan uit lijden 
door Zijne arm gerukt; 
Hij zal nooddruftigen bevrijden; 
verbrijz'len, wie verdrukt. 
 
Nooddruftigen zal Hij verschonen; 
aan armen, uit gena 
Zijn hulpe ter verlossing tonen; 
Hij slaat hun zielen ga. 
Als hen geweld en list bestrijden, 
al gaat het nog zo hoog; 
hun bloed, hun tranen en hun lijden 
zijn dierbaar in Zijn oog. 
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Dankgebed en voorbeden 

 

Zingen Op Toonhoogte 114 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God, als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft Zijn leven afgelegd. 
 
Refrein: 

Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 

 
En in de tuin van de pijn  
verkoos Hij als een lam te zijn,  
verscheurd door angst en verdriet,  
maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied’. 

Refrein: 
 
Zie je de wonden zo diep.  
De hand die aard en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De man, die onze zonden droeg. 

Refrein: 
 
Wij willen worden als Hij, 
elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 

Refrein: 
 

Zegen 

 
Lied na de dienst: 

The blessing 
The Lord bless you and keep you, 
ake His face shine upon you 
and be gracious to you. 
The Lord turn His face toward you 
and give you peace (2x) 
 

De Heer zegene en behoede u, 
Hij doe Zijn aangezicht over u lichten 
en zij u genadig; 
de Heer verheffe zijn aangezicht over u  
en geve u vrede. 

 
Amen, amen, amen 
Amen, amen, amen 
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The Lord bless you and keep you 
Make His face shine upon you 
and be gracious to you 
The Lord turn His face toward you 
and give you peace. 
 

De Heer zegene en behoede u, 
Hij doe Zijn aangezicht over u lichten 
en zij u genadig; 
de Heer verheffe zijn aangezicht over u  
en geve u vrede. 

 
Amen, amen, amen 
Amen, amen, amen (2x) 
 
May His favor be upon you 
and a thousand generations 
Your family and your children 
and their children, and their children (2x) 
 

Laat zijn gunst op je zijn 
meer dan duizend generaties 
op je familie en je kinderen 
en hun kinderen, en hun kinderen. (2x) 

 
May His presence go before you, 
and behind you, and beside you, 
all around you, and within you. 
He is with you, He is with you. 
 

Moge Zijn nabijheid voor je uitgaan, 
en achter je zijn, en naast je, 
en rondom je, binnenin je, 
Hij is met je, Hij is met je. 

 
In the morning, in the evening, 
in your coming and your going, 
in your weeping, and rejoicing 
He is for you, He is for you. 
He is for you, He is for you. 
 

In de ochtend, in de avond, 
in je komen en je weggaan, 
in je huilen, in je lachen, 
Hij is voor je, Hij is voor je.  

 
Amen, amen, amen, 
amen, amen, amen. 
 
May His favor be upon you 
and a thousand generations 
and your family and your children 
and their children, and their children. 
 

Laat zijn gunst op je zijn 
meer dan duizend generaties 
op je familie en je kinderen 
en hun kinderen, en hun kinderen. (2x) 
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May His presence go before you, 
and behind you, and beside you, 
all around you, and within you. 
He is with you, He is with you. 
 

Moge Zijn nabijheid voor je uitgaan, 
en achter je zijn, en naast je, 
en rondom je, binnenin je, 
Hij is met je, Hij is met je. 

 
In the morning, in the evening, 
in your coming and your going, 
in your weeping, and rejoicing 
He is for you, He is for you. 
 

In de ochtend, in de avond, 
in je komen en je weggaan, 
in je huilen, in je lachen, 
Hij is voor je, Hij is voor je.  

 
He is for you, He is for you, 
He is for you, He is for you, 
He is for you, He is for you, 
He is for you, He is for you. 
 
He is for you, oh He is for you. 
 
Amen, amen, amen, 
amen, amen, amen. 

 


