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

6e lijdenszondag 
 
 
Voorganger:  Prop. J.W. Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam 
 

  
Liederen voor de dienst  

Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U, en alles is tot U. 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid. (2x) 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer, 
Jezus is Koning. 
Breng hulde, geef Hem eer. 
 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U, en alles is tot U. 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer, 
Jezus is Koning. 
Breng hulde, geef Hem eer. (2x) 
 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U, en alles is tot U. 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 

 
De passie 

De passie van mijn redder, 
de hartstocht van mijn God, 
Zijn grenzeloze liefde 
heeft door het kruis het laatste woord. 

Refrein:                                                                                                                                             
Mijn schuld is weg, 
de prijs betaald. 
Het kruis dat overwon het graf, 
want Jezus’ bloed dat kocht mij vrij; 
bracht dood aan dood 
en leven voor mij. 

 
De onschuldige veroordeeld 
en de schuldige bevrijd - 
de dood heeft Hij gedragen 
en door Hem ben ik bevrijd 

Refrein 
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Ik geef mijn leven 
om U te eren. 
Door het lam dat U gaf 
ben ik vergeven. 
Redder van zondaars 
gekroond voor eeuwig. 
Want het lam dat U gaf 
is herrezen.   (2x) 

Refrein 
 
Bracht dood aan dood 
en leven voor mij. 

 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Psalm 118 vers 1 

Laat ieder 's HEEREN goedheid loven; 
want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 
en zeggen; "Roemt Gods majesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" 

 
Moment van stilte 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Psalm 116 vers 1, 2 en 3 

1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER' 
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 
2 Ik lag gekneld in banden van de dood, 
daar d' angst der hel mij alle troost deed missen; 
ik was benauwd, omringd door droefenissen; 
maar riep de HEER' dus aan in al mijn nood: 
 
3 "Och HEER', och werd mijn ziel door U gered!" 
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig. 
De HEER' is groot, genadig en rechtvaardig, 
en onze God ontfermt zich op 't gebed. 

 



3 
 
 

10 geboden voor een bevrijd leven, op basis van Exodus 20:1-17 
 
Zingen Psalm 116 vers 7 

Wat zal ik, met Gods gunsten overlaan, 
die trouwe HEER' voor Zijn gena vergelden? 
'k Zal bij de kelk des heils Zijn Naam vermelden. 
en roepen Hem met blijd' erkent’nis aan. 

 
Inleidende woorden op het gebed – kindermoment 
 
Gebed bij de opening van het Woord 

 
Schriftlezing Mattheüs 26 vers 30-46 
 
Zingen Op Toonhoogte 500 

1 Heer in de hemel, 
wij prijzen U, 
onze God en onze Vader. 
U alleen weet wat 
gebeuren moet 
in de hemel en op aarde. 
Refrein 

Want U bent Koning over alles, 
nu en voor altijd, 
de allersterkste en de mooiste 
tot in eeuwigheid. 

 
2 Heer in de hemel, 
wij vragen U: 
geef ons elke dag te eten. 
Vergeef onze fouten, 
zoals wij 
iemand anders ook vergeven.       Refrein 
 
3 Heer in de hemel, 
wij bidden U: 
leer ons zien wat goed en echt is 
Wilt U ons beschermen 
voor elk gevaar, 
voor wat fout en nep en slecht is. Refrein (2x) 

 
Amen, amen. 

Zingen Op Toonhoogte 117 vers 1 en 3 
’t Is middernacht, en in de hof, 
buigt, tot de dood bedroefd, in ’t stof 
de Levensvorst; in zijn gebeên 
doorworstelt Hij zijn strijd alleen. 
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’t Is middernacht, en ’t Vaderhart 
sterkt en verstaat de Man van smart, 
die ’t enig lijden, dat Hij torst, 
ten eind doorstrijdt als Levensvorst. 

 
Verkondiging – tekst vers 42b 
Mijn Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik 
hem drink, laat Uw wil dan geschieden. 

Jezus’ voorbeschouwing op Golgotha 

• Jezus blijft alleen over 

• Jezus komt in de crisis 

• Jezus gaat in onze plaats 
 
Zingen Op Toonhoogte 110 

De Vader die de Zoon een beker reikt, 

tot aan de rand gevuld met bitterheid, 

die Hem benauwt, tot wanhoop drijft. 

Het water dat Hem aan de lippen staat, 

een zee van zonden die Hem angstig maakt. 

Hij gaat ons voor, 

Hij draagt ons door het lijden heen. 

 

Refrein 

Zie hoe Hij aan ons lijdt, 

voor ons strijdt, de beker drinkt. 

Wie zijn wij, dat Hij de dood 

in diepe nood en angst verdrinkt? 

 

De schaduw van de dood valt in de hof, 

waar Jezus worstelt met de wil van God: 

de beker gaat Hem niet voorbij. 

De diepte van Zijn lijden, angst en pijn, 

is dieper dan ons lijden ooit zal zijn. 

Hij gaat ons voor, 

Hij drinkt ons door het lijden heen. 

Refrein 

 

De Zoon die ons het brood, de beker reikt; 

ons in Zijn liefde en gemeenschap leidt, 

gedenken wij in brood en wijn. 

Wij drinken door Zijn dood het leven in: 

een zee van liefde schept een nieuw begin. 

Nooit meer alleen, 

met Jezus één, totdat Hij komt. 
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Al wie dorst, wordt getroost 

in het brood, de beker wijn. 

Neem het brood, proef van de wijn; 

gedenk dat wij vergeven zijn. 

 

De Vader die Zijn kind een beker reikt, 

die overstroomt van goedertierenheid: 

de wijnstok bloeit, 

de beker vloeit in eeuwigheid. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 56 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw 
U bent er altijd 
Bewaart heel mijn leven, 
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 

 
Zegenbede 
 
Lied na de dienst:  

Goodness of God 
I love You, Lord, 
for Your mercy never failed me. 
All my days, I've been held in Your hands. 
From the moment that I wake up 
until I lay my head, 
I will sing of the goodness of God. 
 

Ik hou van U Heer.  
Uw genade heeft me nooit teleurgesteld.   
Al mijn dagen heeft U mij in Uw handen gehouden.   
Vanaf het moment dat ik ontwaak  
tot ik mijn hoofd te ruste leg 
zal ik zingen van de goedheid van God. 
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All my life You have been faithful. 
All my life You have been so, so good. 
With every breath that I am able, 
oh, I will sing of the goodness of God. 
 

Heel mijn leven bent U trouw geweest. 
Heel mijn leven bent U zo, zo goed geweest. 
Met alle adem die in mij is 
zal ik zingen van de goedheid van God. 

 
I love Your voice. 
You have led me through the fire. 
In darkest night You are close like no other; 
I've known You as a Father, 
I've known You as a Friend, 
and I have lived in the goodness of God. 
 

Ik hou van Uw stem. 
U heeft mij door het vuur geleid. 
En in de donkerste nacht was U dichterbij dan wie dan ook; 
ik ken U als een Vader, Ik ken U als een Vriend, 
En ik heb geleefd in de goedheid van God. 

 
All my life You have been faithful. 
All my life You have been so, so good. 
With every breath that I am able, 
oh, I will sing of the goodness of God. 
 

Heel mijn leven bent U trouw geweest. 
Heel mijn leven bent U zo, zo goed geweest. 
Met alle adem die in mij is 
zal ik zingen van de goedheid van God. 

 
Your goodness is running after, it's running after me, 
Your goodness is running after, it's running after me. 
With my life laid down, I'm surrendered now, 
I give You everything 
Your goodness is running after, it's running after me,  
Your goodness is running after, it's running after me, 
Your goodness is running after, it's running after me. 
With my life laid down, I'm surrendered now, 
I give You everything 
Your goodness is running after, its running after me 
 

Want Uw goedheid volgt mij, 
Uw goedheid volgt mij.  
Mijn leven heb ik afgelegd, ik heb me aan U overgegeven, 
Ik geef U alles. 
Want Uw goedheid volgt mij, 
Uw goedheid volgt mij.  
Mijn leven heb ik afgelegd, ik heb me aan U overgegeven, 
Ik geef U alles. 
Uw goedheid volgt mij.  

 
All my life You have been faithful. 
All my life You have been so, so good. 
With every breath that I am able, 
oh, I will sing of the goodness of God. 
I will sing, I will sing of the goodness of God 
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Heel mijn leven bent U trouw geweest. 
Heel mijn leven bent U zo, zo goed geweest. 
Met alle adem die in mij is 
O, zal ik zingen van de goedheid van God, 
zal ik zingen van de goedheid van God. 

 
How I love You, How I love You, 
You have not forsaken me. 
How I love You, How I love You. 
With You is where I want to be. 
 

Wat houd ik van U, wat houd ik van U 
U heeft me niet verlaten. 
Wat houd ik van U, wat houd ik van U 
Bij U is waar ik wil zijn. 

 
How I love You, How I love You 
You have not forsaken me 
How I love You, How I love You 
With You is where I want to be 
 

Wat houd ik van U, wat houd ik van U 
U heeft me niet verlaten. 
Wat houd ik van U, wat houd ik van U 
Bij U is waar ik wil zijn. 

 
All my life You have been faithful 
and all my life You have been so, so good. 
With every breath that I am able 
I will sing of the goodness of God, 
Oh, I will sing of the goodness of God. 
 

Heel mijn leven bent U trouw geweest, 
En heel mijn leven bent U zo, zo goed voor mij geweest.  
Met alle adem die in mij is 
zal ik zingen van de goedheid van God,   
o, zal ik zingen van de goedheid van God. 

 


