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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld  
Wijkgemeente 2 Noord 
 

Kerkdienst in de Oude Kerk 
Zondag 28 maart 2021, aanvang 18.00 uur 
 
 

Palmzondag 
 
 

Voorganger: Ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg 
 

 
Liederen voor de dienst: 

Bij het kruis 
Er is een plek waar liefde heerst 
en nooit vergaat, 
waar mijn God vergeving geeft 
en ons aanvaardt. 
Genade als een waterval 
stroomt van Gods troon 
en wast ons schoon. 
 
Bij het kruis, bij het kruis 
geef ik alles aan U, 
vol ontzag voor U, 
vol ontzag voor U. 
Hier kleurt liefde rood, 
wast mij wit als sneeuw. 
En ik leef door U, 
en ik leef door U, 
Jezus. 
 
Er is een plek waar zonde sterft 
en schande wijkt, 
waar mijn hart vergeving vindt 
en vrede. 
Genade als een waterval 
stroomt van Gods troon 
en wast ons schoon. 
 
Bij het kruis, bij het kruis 
geef ik alles aan U, 
vol ontzag voor U, 
vol ontzag voor U. 
Hier kleurt liefde rood, 
wast mij wit als sneeuw. 
En ik leef door U, 
en ik leef door U. 
 
Heilig is de grond 
Waar ik hoop hervond 
Hier kniel ik neer 
Hier kniel ik neer 
Armen uitgestrekt 
Hier waar U mij redt 
Hier kniel ik neer 
Hier kniel ik 
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Bij het kruis, bij het kruis 
geef ik alles aan U, 
vol ontzag voor U, 
vol ontzag voor U. 
Hier kleurt liefde rood, 
wast mij wit als sneeuw. 
En ik leef door U, 
en ik leef door U! 
 
Bij het kruis, bij het kruis 
geef ik alles aan U, 
vol ontzag voor U, 
vol ontzag voor U. 
Hier kleurt liefde rood, 
wast mij wit als sneeuw. 
En ik leef door U, 
en ik leef door U! 
 
En ik leef door U, 
en ik leef door U, 
Jezus. 

 
In Christ Alone 

In Christ alone my hope is found, 
He is my light, my strength, my song, 
this Cornerstone, this solid Ground, 
firm through the fiercest drought and storm. 
What heights of love, what depths of peace 
when fears are stilled, when strivings cease. 
My Comforter, my All in All - 
here in the love of Christ I stand. 
 

Alleen in Christus wordt mijn hoop gevonden, 
Hij is mijn licht, mijn kracht, mijn lied, 
deze hoeksteen, dit vaste fundament,  
vast in de hevigste droogte en storm. 
Wat een hoogten van liefde, wat een diepten van vrede 
als de angsten worden gestild, als de strijd ophoudt. 
Mijn Trooster, mijn Alles in Alles - 
hier sta ik in de liefde van Christus. 
 

In Christ alone! - who took on flesh, 
fullness of God in helpless babe. 
This gift of love and righteousness, 
scorned by the ones He came to save, 
till on that cross as Jesus died, 
the wrath of God was satisfied - 
for every sin on Him was laid. 
Here in the death of Christ I live. 
 

In Christus alleen! - die vlees heeft aangenomen, 
de volheid van God in een hulpeloze baby. 
Deze gave van liefde en gerechtigheid, 
geminacht door degenen die Hij wilde komen redden, 
tot aan dat kruis, toen Jezus stierf,  
de toorn van God werd verzoend, 
want elke zonde werd op Hem gelegd. 
Hier leef ik, in de dood van Christus. 
 

 
 



3 
 

There in the ground His body lay, 
Light of the world by darkness slain: 
then bursting forth in glorious day, 
up from the grave He rose again. 
And as He stands in victory 
sin's curse has lost its grip on me, 
for I am His and He is mine, 
bought with the precious blood of Christ. 
 

Daar in de grond lag Zijn lichaam, 
Licht van de wereld, door duisternis gedood: 
toen brak het naar buiten in een glorieuze dag, 
Hij stond weer op uit het graf. 
En nu Hij staat in de overwinning 
heeft de vloek van de zonde zijn greep op mij verloren, 
want ik ben van Hem en Hij is van mij, 
gekocht met het kostbare bloed van Christus. 
 

No guilt in life, no fear in death, 
this is the power of Christ in me. 
From life's first cry to final breath, 
Jesus commands my destiny. 
No power of hell, no scheme of man, 
can ever pluck me from His hand 
till He returns or calls me home; 
here in the power of Christ I'll stand. 
 

Geen schuld in het leven, geen angst in de dood, 
dit is de kracht van Christus in mij. 
Van mijn eerste kreet tot de laatste ademtocht 
bepaalt Jezus mijn lot. 
Geen helse macht, geen mensenplan 
kan mij ooit uit Zijn hand rukken 
tot Hij terugkomt of me naar huis roept; 
hier zal ik staan in de kracht van Christus. 

 
No power of hell, no scheme of man, 
can ever pluck me from His hand 
till He returns or calls me home; 
here in the power of Christ I'll stand. 
 

Geen helse macht, geen mensenplan 
kan mij ooit uit Zijn hand rukken 
tot Hij terugkomt of me naar huis roept; 
hier zal ik staan in de kracht van Christus. 
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Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Mededelingen 
 
Voorzang Psalm 118 vers 11 en 14  

De steen, die door de tempelbouwers 
veracht’lijk was een plaats ontzegd, 
is, tot verbazing der beschouwers, 
van God ten hoofd des hoeks gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door ’s HEEREN hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onz’ ogen; 
wij zien het maar doorgronden ’t niet. 
 
Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
verhogen Uwe majesteit. 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 
want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 

 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 40 vers 4 

Brandofferen, noch offer voor de schuld, 
voldeden aan Uw eis, noch eer. 
Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER; 
de rol des boeks is met Mijn naam vervuld. 
Mijn ziel, U opgedragen, 
wil U alleen behagen; 
Mijn liefd' en ijver brandt: 
Ik draag Uw heil'ge wet, 
die Gij de sterv'ling zet, 
in 't binnenst' ingewand." 

 
Geloofsbelijdenis 
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Zingen Psalm 68 vers 10 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
zelfs bij het naad’ren van de dood, 
volkomen uitkomst geven. 

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

Geest 

 

Schriftlezing Lukas 22 : 66 – 23 : 25  
 

Zingen Op Toonhoogte 116  

1 Is dat, is dat mijn Koning? 
Dat aller vaad'ren wens? 
Is dat, is dat zijn kroning? 
Zie, zie, aanschouw de mens! 
Moet Hij dat spotkleed dragen, 
dat riet, die doornenkroon? 
Lijdt hij die smaad, die slagen? 
Hij, God, Uw eigen zoon? 
 
2 Ja, ik kost hem die slagen, 
die smarten en die hoon; 
ik doe dat kleed hem dragen, 
dat riet, die doornenkroon. 
Ik sloeg hem al die wonden, 
voor mij moet hij daar staan, 
ik deed door mijne zonden 
Hem al die jamm'ren aan 
 
3 O Jezus! man van smarten, 
Gij aller vaad'ren wens, 
herinner aller harten 
't aandoenlijk: 'Zie, de mens!' 
Laat mij toch nooit vergeten 
die kroon, dat kleed, dat riet; 
dit trooste mijn geweten; 
't is al voor mij geschied! 
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Collectemoment onder het naspel; mogelijkheden om bij te dragen staan op de 

website 

 

Verkondiging, thema: De gouden wissel 

 

Zingen Op Toonhoogte 132 
Zie hoe Jezus lijdt voor mij, 
aan het kruis de dood nabij. 
Die voor mij het oordeel draagt; 
Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer – Hij voor mij! 
Wie wil worden zoals Hij? 
Zoveel pijn, ongerechtigheid, 
is op Hem die voor mij strijdt. 
 
Zie hoe Jezus biddend strijdt 
met de pijn, verlatenheid. 
Zo alleen, verwond roept Hij: 
Mijn God, waarom verlaat U mij? 
Zie wat Jezus heeft gedaan; 
in Zijn lijden heeft doorstaan. 
Zoveel liefde verwondert mij; 
niemand heeft zo lief als Hij. 
 
Als de Heer zijn leven geeft 
vlucht de dag, de aarde beeft. 
Zelfs de dood verliest haar macht 
als Jezus roept: het is volbracht! 
Waarlijk Hij is Zoon van God, 
die voor ons gekruisigd wordt. 
Door Zijn wonden genezen wij; 
in Zijn dood maakt Hij ons vrij. 
 
Heel de schepping slaakt een zucht; 
zij ontwaakt, het duister vlucht. 
Jezus leeft, is opgestaan; 
Hij roept ons uit de dood vandaan. 
Juich, want Hij, mijn Here, leeft! 
Hij die overwonnen heeft. 
Nooit meer tranen en nooit meer pijn; 
nooit van God verlaten zijn. 
 
Juich, want Hij, mijn Here, leeft! 
Hij die overwonnen heeft. 
Nooit meer tranen en nooit meer pijn; 
nooit van God verlaten zijn. 

 

Dankgebed en voorbeden 
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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, verloor’ne, te bevrijden, 
duizend-, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 

 

Zegen 

 
Lied na de dienst: 

Juich, Hosanna (Sela) 
Juich, hosanna! 
Roep het uit van vreugde, 
Jeruzalem, je koning komt. 
Verhef dan je poorten, 
laat zegevierend ingaan 
Yeshua, Messias, 
prijs Davids grote Zoon. 
 
Nederig rijdend op een veulen, 
Gods vrederijk kondigt Hij aan; 
niet door geweld, maar door Zijn lijden. 
Zijn rijk zal in eeuwigheid bestaan. 
Zijn rijk zal in eeuwigheid bestaan. 
  
Snij palmtakken af en leg vol eerbied 
je jas als een loper op het pad. 
Blinden gaan zien, verlamden lopen. 
De kinderen zingen het op straat. 
De kinderen zingen het op straat. 
De kinderen zingen het op straat. 
 
Wij zullen Hem zien die ons heeft liefgehad, 
als Hij verschijnt in licht en majesteit. 
Hij komt, hosanna, als rechter op de wolken. 
Jeruzalem, je koning komt! 
Gezegend die komt in de naam van de Heer. 

 


