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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Kerkdienst Oude Kerk, zondag 4 april 2021, aanvang 
09.30 uur 
 

Eerste Paasdag 
 
‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ 
 
In deze dienst wordt de doop bediend aan: 
 

• Linde Neline (Linde) van der Giessen 

• Julia Maria Hannah (Julia) van der Giessen 
 
Voorganger:  Ds. G.A. Schreuders, Wierden 
 

  
Liederen voor de dienst  

Happy day 
The greatest day in history! 
Death is beaten, You have rescued me. 
Sing it out, Jesus is alive. 
 

De grootste dag in de geschiedenis! 
De dood is verslagen, U heeft me gered. 
Zing het uit, Jezus leeft. 
 

The empty cross, the empty grave: 
life eternal, You have won the day. 
Shout it out, Jesus is alive, 
He’s alive. 
 

Het lege kruis, het lege graf: 
eeuwig leven, U heeft overwonnen. 
Roep het uit, Jezus leeft, 
Hij leeft. 
 

Oh, happy day, happy day, 
You washed my sin away. 
Oh, happy day, happy day, 
I'll never be the same. 
Forever I am changed. 
 

O, wat een gelukkige dag, gelukkige dag,                 
U heeft mijn zonden weggewassen. 
O, wat een gelukkige dag, gelukkige dag; 
ik zal nooit meer dezelfde zijn; 
voor altijd ben ik veranderd. 
 

When I stand in that place, 
free at last, meeting face to face, 
I am yours, Jesus, You are mine. 
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Als ik op die plek sta, 
eindelijk vrij, ontmoeting van aangezicht tot aangezicht: 
Ik ben van U, Jezus, U bent van mij. 

 
Endless joy, perfect peace; 
earthly pain finally will cease. 
Celebrate, Jesus is alive, 
He’s alive. 
 

Eindeloze vreugde, volmaakte vrede, 
de aardse pijn zal eindelijk ophouden. 
Vier, dat Jezus leeft, 
Hij leeft. 
 

And oh, happy day, happy day; 
You washed my sin away 
Oh, happy day, happy day,. 
I'll never be the same. 
Oh no, forever I am changed. 
 

En o, wat een gelukkige dag, gelukkige dag. 
U heeft mijn zonden weggewassen. 
O, gelukkige dag, gelukkige dag, 
ik zal nooit meer dezelfde zijn. 
O nee, voor altijd ben ik veranderd. 

 
Oh what a glorious day, 
what a glorious way 
that You have saved me. 
Oh what a glorious day, 
what a glorious name. 
 

O, wat een heerlijke dag. 
Wat een heerlijke wijze 
waarop U mij heeft gered. 
En o, wat een heerlijke dag; 
wat een heerlijke naam. 

 
And oh, happy day, happy day; 
You washed my sin away 
Oh, happy day, happy day,. 
I'll never be the same. 
Oh no, forever I am changed. 
 

En o, wat een gelukkige dag, gelukkige dag. 
U heeft mijn zonden weggewassen. 
O, gelukkige dag, gelukkige dag, 
ik zal nooit meer dezelfde zijn. 
O nee, voor altijd ben ik veranderd. 

 
100% 

Het is donker en koud, er loopt bloed langs het hout, 
ze slaan spijkers in een God die alles schiep, 
maar het waren niet de spijkers die Jezus hielden aan het kruis, 
het was Zijn liefde die Hij voelt voor jou en mij. 
 
U gaf 100 procent, U gaf alles voor mij. 
U werd vernederd voor fouten die ik heb gemaakt. 
U gaf 100 procent, hoe kan ik U nu verlaten; 
Uw liefde heeft mijn koude hart aangeraakt. 
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Ik ben verdoofd en verwonderd, 
hier aan de voet van het kruis. 
Dwars door het schreeuwen hoor ik Zijn zachte stem 
en ieder woord bewijst Zijn licht. 
Ik zie de glorie van Gods aangezicht 
en in stilte geef ik mijn hart aan Hem. 
 
U gaf 100 procent, U gaf alles voor mij. 
U werd vernederd voor fouten die ik heb gemaakt. 
U gaf 100 procent, hoe kan ik U nu verlaten; 
Uw liefde heeft mijn koude hart aangeraakt. 
 
Aan het kruis op Golgotha 
ging de straf aan mij voorbij. 
Toen U stief en werd verlaten dacht U steeds aan mij. 
Ik ben voor altijd vrij. 
 
U gaf 100 procent, U gaf alles voor mij. 
U werd vernederd voor fouten die ik heb gemaakt. 
U gaf 100 procent, hoe kan ik U nu verlaten; 
Uw liefde heeft mijn koude hart aangeraakt. 
 
U gaf 100 procent (U gaf Uw eigen leven). 
U gaf alles voor mij (zodat ik vrij kon zijn). 
U werd vernederd voor fouten die ik heb gemaakt 
U gaf 100 Procent (U heeft zichzelf gegeven); 
hoe kan ik U verlaten? 
Uw liefde heeft mijn koude hart aangeraakt. 

 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 108 

1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem  
die galmt door gans Jeruzalem.  
Een heerlijk morgenlicht breekt aan:  
de Zoon van God is opgestaan! 
 
2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld;  
Hij overwon, die sterke Held.  
Hij steeg uit ’t graf door Vaders kracht,  
want Hij is God, bekleed met macht! 
 
3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,  
want alles, alles is voldaan;  
wie in ’t geloof op Jezus ziet,  
die vreest voor dood en duivel niet. 
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4 Want nu de Heer is opgestaan,  
nu vangt het nieuwe leven aan;  
een leven, door Zijn dood bereid,  
een leven in Zijn heerlijkheid. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 100 vers 1, 2 en 4 

1 Juich aarde, juich alom de Heer, 
dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
2 De Heer is God; erkent, dat Hij 
ons heeft gemaakt (en geenszins wij), 
tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
een volk, tot Zijne dienst bereid. 
 
4 Want goedertieren is de Heer; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
tot in het laatste nageslacht. 

 
Kindermoment 
 
Kinderlied ‘Zing met mij’ 
 
Lezen doopformulier 
 
Zingen Op Toonhoogte 358 – de dopelingen worden binnengedragen 

In het water van de doop,  
zien wij hoe God zelf belooft,  
dat Zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.  
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
  
Eén met Christus in Zijn dood,  
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.  
Eén met Christus, ingelijfd,  
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
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Refrein 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

  
In Zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk, die wereldwijd 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.  
Mensen overal vandaan,  
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 

Refrein 
 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. (4x) 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. (4x) 

Refrein 
 
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!  
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!  
Wat een liefde, wat een hoop!  
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 

 
Gebed van het doopformulier 
 
Stellen vraag 2 aan de ouders 

- Belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de 
artikelen van het christelijk geloof vervat is, en in de christelijke kerk 
alhier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? 

 
Geloofsbelijdenis namens de ouders door Judith van der Giessen 
 
Stellen en beantwoorden vraag 1 en 3 

- Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en 
geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de 
verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en 
daarom als leden van Zijn gemeente behoren gedoopt te zijn?  

- Belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen van wie u 
vader en moeder (of getuige) bent, bij het opgroeien in deze leer 
naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? 

 
Bediening Heilige Doop 
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Zingen Psalm 121 vers 4 
De HEER zal u steeds gadeslaan, 
opdat Hij in gevaar 
uw ziel voor ramp bewaar'; 
de HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
en waar g' u heen moogt spoeden, 
zal eeuwig u behoeden. 

 
De gemeente beantwoordt staande de volgende vragen: 

- Gemeente van Christus, belooft u voor de kinderen van de gemeente 
te bidden, opdat de vruchten van geloof en bekering in hun leven 
gezien zullen worden?  

- Wilt u Linde en Julia, die zojuist het teken van de doop ontvangen 
hebben, met liefde in uw midden opnemen als nieuwe leden van het 
lichaam van Christus, in het besef dat u mede verantwoordelijkheid 
voor hem draagt?  

- Neemt u zich van harte voor om de gedoopte kinderen van de 
gemeente op voorbeeldige wijze voor te gaan op de weg naar het 
Koninkrijk van God door vruchten voort te brengen die aan uw doop 
en bekering beantwoorden?  

 
Formuliergebed en gebed om opening van het Woord en verlichting met 
de Heilige Geest 
 
Schriftlezingen:  Jesaja 9 : 1 – 6 en Markus 16 : 1 - 11 
 
Zingen Op Toonhoogte 109  
(tijdens naspel gelegenheid bij te dragen aan de collecten) 

De hemel juicht 
tot eer van de verrezen Heer. 
En alles buigt 
voor de schoonheid van de Heer. 
In eeuwigheid zal Hij 
het Lam zijn op de troon. 
En daarom knielen wij 
uit eerbied voor Gods Zoon. 
 
Kom zing met mij 
tot eer van de verrezen Heer. 
Hij kocht ons vrij 
met Zijn leven en Zijn eer. 
In eeuwigheid zult Gij 
het Lam zijn op de troon. 
En daarom knielen wij 
uit eerbied voor Gods Zoon. 

 
Verkondiging over Markus 16 : 6 en 7 
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Zingen Psalm 118 vers 11 en 12  

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. 
 
Dit is de dag, de roem der dagen, 
die Isrels God geheiligd heeft; 
laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och HEER, geef thans Uw zegeningen; 
och HEER, geef heil op deze dag; 
och, dat men op deez' eerstelingen 
een rijke oogst van voorspoed zag. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 129 

1 U zij de glorie,  
opgestane Heer! 
U zij de victorie,  
nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen 
daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen 
van ’t verwonnen graf.  
 

Refrein: 
U zij de glorie,  
opgestane Heer! 
U zij de victorie,  
nu en immermeer.  

 
2 Zie Hem verschijnen,  
Jezus, onze Heer, 
Hij brengt al de Zijnen;  
In Zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren  
blijd’ en welgezind;  
en zegt telkenkere:  
‘Christus overwint!’ 

Refrein 
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3 Zou ik nog vrezen,  
nu Hij eeuwig leeft,  
die mij heeft genezen,  
die mij vrede geeft?  
In Zijn godd’lijk wezen  
is mijn glorie groot;  
niets heb ik te vrezen  
in leven en dood. 

Refrein 
 
Zegenbede 
 
Lied na de dienst:  

King of kings 
In the darkness, we were waiting 
without hope, without light, 
'til from Heaven You came running; 
there was mercy in Your eyes. 
To fulfill the law and prophets 
to a virgin came the Word 
from a throne of endless glory, 
to a cradle in the dirt. 
 

En wij wachtten In het duister, 
zonder hoop, zonder licht, 
tot U zich uit de hemel spoedde 
met genade in Uw blik. 
Om de wetten te vervullen 
kwam het Woord toen tot een maagd; 
van een troon van eeuwige glorie 
naar een kribbe hier op aard. 

 
Praise the Father, praise the Son, 
praise the Spirit, three in one, 
God of glory, majesty, 
praise forever to the King of Kings. 
 

Prijs de Vader, prijs de Zoon, 
prijs de Geest, God, Drie-in-Eén, 
God van glorie, majesteit. 
Lof voor de Koning tot in eeuwigheid 

 
To reveal the kingdom coming 
and to reconcile the lost, 
to redeem the whole creation 
You did not despise the cross. 
For even in Your suffering 
You saw to the other side, 
knowing this was our salvation; 
Jesus, for our sake You died. 
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Om Uw koninkrijk te openbaren 
en de verlorenen te verzoenen, 
om de schepping te verlossen 
versmaadde U de weg van het kruis niet. 
Want zelfs in al Uw lijden 
keek U naar de andere kant, 
wetend dat dit onze redding was. 
Jezus, ja, U stierf voor ons. 

 
Praise the Father, praise the Son, 
praise the Spirit, three in one, 
God of glory, majesty, 
praise forever to the King of Kings. 
 

Prijs de Vader, prijs de Zoon, 
prijs de Geest, God, Drie-in-Eén, 
God van glorie, majesteit. 
Lof voor de Koning tot in eeuwigheid 

 
And the morning that You rose 
all of Heaven held its breath 
'til that stone was moved for good, 
for the Lamb had conquered death. 
And the dead rose from their tombs, 
and the angels stood in awe, 
for the souls of all who'd come 
to the Father are restored. 
 

Op de morgen dat U opstond  
Wachtte de hemel ademloos 
tot de steen voorgoed werd weggerold, 
want het Lam overwon het graf. 
En de doden stonden op, 
engelen keken vol ontzag, 
want de zielen van hen die zouden komen  
tot de Vader zijn vernieuwd. 

 
And the church of Christ was born - 
then the Spirit lit the flame. 
Now this gospel truth of old 
shall not kneel, shall not faint. 
By His blood and in His name, 
in His freedom I am free 
for the love of Jesus Christ, 
Who has resurrected me. 
 

En de Kerk is toen ontstaan, 
En de Geest ontstak de vlam. 
Deze waarheid van weleer 
buigt niet neer maar houdt stand 
Door Zijn bloed en in Zijn Naam, 
In Zijn vrijheid ben ik vrij 
dankzij de liefde van de Heer, 
Die ook mij heeft opgewekt. 
 

Praise the Father, praise the Son, 
praise the Spirit, three in one, 
God of glory, majesty, 
praise forever to the King of Kings. 
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Prijs de Vader, prijs de Zoon, 
prijs de Geest, God, Drie-in-Eén, 
God van glorie, majesteit. 
Lof voor de Koning tot in eeuwigheid. 

 
 
De doopouders na de dienst feliciteren in de kerk kan helaas nog altijd niet. Wilt u toch met de 
doopouders meeleven? Dat kan natuurlijk ook schriftelijk! 
 

• Harm Jan en Judith van der Giessen (ouders van Linde), Buitendams 40 A, 3371 BL  

• Jaap en Esther van der Giessen (ouders van Julia), Klompéstraat 18, 3371 VS  
 


