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

Palmzondag  
 

Voorganger:  Prop. J. de Wind, Zeewolde 
 
 
Vandaag gaan we op reis naar de tempel in Jeruzalem. Wat zullen we daar allemaal tegenkomen? 
Wie zijn daar en wat doen ze daar? Wie zijn de schriftgeleerden en waarom waarschuwt Jezus ons 
voor hen?  
Jezus vertelt over de arme weduwe en de twee muntjes die zij geeft voor de tempel. Wat een verschil 
met hoe de schriftgeleerden zijn!  
Samen gaan we ontdekken wat we hiervan kunnen leren voor ons leven als discipel van Jezus. Als 
predikant in opleiding hoor ik graag iets wat u / jij mooi vond en iets wat beter kon (een tip en een top). 
Een mailtje hierover naar jeroendewind@gmail.com is hartelijk welkom! 
 
Liederen voor de dienst: 

Op Toonhoogte 189 ‘Ik zal er zijn’ 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. (2x) 

 

Het laatste avondmaal 
Het was vlak voor het Joodse Paasfeest 
in een grote bovenzaal. 
Een goed voorbereide maaltijd. 
Het was het laatste avondmaal. 
 
 

mailto:jeroendewind@gmail.com


2 
 

U brak het brood met Uw vrienden. 
Dit moment was heel speciaal. 
U wilde Pasen met hen vieren, 
voordat Uw lijden komen zou. 
 
U nam het brood en de wijn; 
U deelde het uit en U zei: 
 
Dit is mijn lichaam, Ik geef het voor jou; 
dit is mijn bloed, altijd blijf Ik je trouw. 
Uw liefde is sterker dan de dood, 
redding in mijn grootste nood. 
U gaf Uw leven, genade zo groot. 
 
Nu vier ik ook het Paasfeest 
en dan denk ik aan het kruis 
waar U stierf voor al mijn zonden, 
en waar de dood verslagen is: 
 
Want U stond op 
in eeuwig leven. 
Liefde won het van de dood. 
U gaf alles op, mijn Jezus, 
dank U wel, U bent zo groot! 
 
U nam het brood en de wijn; 
U deelde het uit en U zei: 
 
Dit is mijn lichaam, Ik geef het voor jou; 
dit is mijn bloed, altijd blijf Ik je trouw. 
Uw liefde is sterker dan de dood, 
redding in mijn grootste nood. 
U gaf Uw leven, genade zo groot. 
 
Uw liefde is sterker dan de dood, 
redding in mijn grootste nood. 
U gaf Uw leven, genade zo groot. 
U gaf Uw leven, genade zo groot. 

 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen 
 
Voorzang Psalm 81 vers 9 

"Hoort Mij," zei Ik toen, 
"onder u betuigen, 
wat gij hebt te doen; 
och, dat Israël 
zich, op Mijn bevel, 
onder Mij wou buigen!" 

 
Stil gebed  
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Votum en groet 
 
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 
 

Gods gebod 

 

Zingen Op Toonhoogte 119 

1 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! 
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2 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! 
 
3 Heer, verzoener van mijn zonden, 
Heiland, die mij hebt gezocht, 
die mijn boeien hebt ontbonden 
en voor God mij vrijgekocht, 
ik, onrein in schuld verloren, 
ben opnieuw in U geboren, 
duizend-, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 
 
4 Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, 
voor uw bitt’re, bange nood, 
voor uw heilig, biddend strijden, 
voor uw trouw tot in de dood, 
voor de wonden, U geslagen, 
voor het kruis door U gedragen; 
duizend-, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 
 

Gebed om vergeving en om de opening van het woord  

 

Schriftlezing Markus 12 : 35 - 44 

 

Kindermoment en lied ‘Samen op weg naar Pasen’ 

Samen op weg naar Pasen.  
Samen op weg de toekomst tegemoet.  
Samen op weg naar Pasen.  
Samen op weg en weten ‘het komt goed’.  
Samen op weg naar Pasen,  
geweldig dat dat kan en dat dat mag.  
Samen op weg naar Pasen 
en delen in Gods liefde elke dag. 
 
Stilstaan bij zijn intocht in de stad Jeruzalem.  
Stilstaan bij Hosanna tot de woorden “kruisig hem!”.  
Stilstaan bij zijn angsten, bij zijn pijn en her verraad,  
maar weten dat het leven dankzij Hem weer verder gaat.  
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Samen op weg naar Pasen. 
Samen op weg de toekomst tegemoet.  
Samen op weg naar Pasen.  
Samen op weg en weten ‘het komt goed’.  
Samen op weg naar Pasen,  
geweldig dat dat kan en dat dat mag.  
Samen op weg naar Pasen 
en delen in Gods liefde elke dag.  
 
Stilstaan bij de dingen die Hij voor ons heeft gedaan.  
Stilstaan bij het kruis dat je op Golgotha zag staan.  
Stilstaan bij zijn leven dat Hij voor de mensen gaf,  
en stilstaan bij de vrouwen bij het openstaande graf.  
 
Samen op weg naar Pasen.  
Samen op weg de toekomst tegemoet.  
Samen op weg naar Pasen.  
Samen op weg en weten ‘het komt goed’.  
Samen op weg naar Pasen,  
geweldig dat dat kan en dat dat mag.  
Samen op weg naar Pasen 
en delen in Gods liefde elke dag.  
 
Samen mogen lezen van de weg die Hij moest gaan.  
Hoe Hij door zijn liefde zelf de dood wist te verslaan.  
Voelen dat Hij meegaat, voelen dat Hij in ons leeft;  
het wonder van het Paasfeest dat ons weer een toekomst geeft.  
 
Samen op weg naar Pasen.  
Samen op weg de toekomst tegemoet.  
Samen op weg naar Pasen.  
Samen op weg en weten ‘het komt goed’.  
Samen op weg naar Pasen,  
geweldig dat dat kan en dat dat mag.  
Samen op weg naar Pasen 
en delen in Gods liefde elke dag.  

 

Collectemoment onder het naspel (zie hiervoor website of kerkblad) 

 

Verkondiging – thema ‘Leef in overgave voor Hem’ 
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Zingen Psalm 139 vers 1 en 14 

Niets is, o Oppermajesteit,  
bedekt voor Uw alwetendheid;  
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daân;  
Gij weet mijn zitten en mijn staan:  
wat ik beraad, of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten. 
 
Doorgrond m' en ken mijn hart, o HEER; 
is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m' en zie of mijn gemoed 
iets kwaads, iets onbehoorlijks voed’, 
en doe mij toch met vaste schreden 
de weg ter zaligheid betreden. 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Zingen Psalm 42 vers 1, 3 en 5    

1 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
schreeuwt niet sterker naar 't genot 
van de frisse waterstromen, 
dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar de HEER';  
God des levens, ach, wanneer 
zal ik naad’ren voor Uw ogen, 
in Uw huis Uw Naam verhogen? 
 
3 O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
want Gods goedheid zal uw druk 
eens verwisslen in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven; 
want ik zal Zijn Naam nog loven. 
 
5 Maar de HEER' zal uitkomst geven, 
Hij, Die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
en dat melden in mijn lied; 
'k zal Zijn lof zelfs in de nacht 
zingen, daar ik Hem verwacht; 
en mijn hart, wat mij moog' treffen, 
tot de God mijns levens heffen. 

 
Zegenbede 
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Lied na de dienst: 
Op Toonhoogte 437 ‘Weet je dat de lente komt?’ 

Weet je dat de lente komt, 
lente komt, lente komt? 
Weet je dat de lente komt, 
alles loopt weer uit. 
De eerste zonnestralen, 
ze tint’len op je huid. 
De eerste bloemen bloeien, 
de eerste vogel fluit. 
Weet je dat de lente komt, 
lente komt, lente komt. 
Weet je dat de lente komt, 
alles loopt weer uit. 
 
Weet je wel dat Jezus leeft, 
Jezus leeft, Jezus leeft? 
Weet je wel dat Jezus leeft, 
Hij is opgestaan. 
Ze hadden Hem gekruisigd 
en in een graf gedaan. 
Maar na drie donk’re dagen, 
is Hij weer opgestaan. 
Weet je wel dat Jezus leeft, 
Jezus leeft, Jezus leeft. 
Weet je wel dat Jezus leeft, 
Hij is opgestaan. 

 
 


