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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Kerkdienst in De Parel, zondag 11 april 2021, 
aanvang 10.45 uur 
 

Voorganger:  Ds. J. van Holten, Nunspeet 
 
 
 
Liederen voor de dienst: 

Op Toonhoogte 223 
 Refrein:  

Aan Uw voeten, Heer, 
is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, 
is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 

 
1 Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luist'ren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 

(Refrein) 
 
2 Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 

(Refrein) 
 

3 Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja, zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en beschermt 
en ik kom tot rust bij U (3x). 

 
Op Toonhoogte 69 

Heer, U doorgrondt en kent mij, 
mijn zitten en mijn staan, 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend, 
en waar ik ook naartoe zal gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
Refrein: 

Heer u bent altijd bij mij 
U legt Uw handen op mij 
En U bent voor mij, en naast mij 
En om mij heen 
Heer U bent altijd bij mij 
U legt Uw handen op mij 
En U bent voor mij, en naast mij 
En om mij heen 
Elke dag 
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Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent, 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 

Refrein 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen 
 
Voorzang Psalm 118 vers 12 en 14 

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. 
 
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 92 vers 1 en 3  

Laat ons de rustdag wijden, 
met psalmen tot Gods eer. 
't Is goed, o Opperheer, 
dat w' ons in U verblijden. 
't Zij d' ochtendstond, vol zoetheid, 
ons stelt Uw gunst in 't licht; 
't zij ons de nacht bericht, 
van Uwe trouw en goedheid. 
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Hoe groot zijn, HEER, Uw werken! 
Hoe ver gaat Uw beleid. 
Gij stelt, met mogendheid, 
elk deel zijn juiste perken. 
Een ziel, aan 't stof gekluisterd, 
beseft Uw daden niet; 
geen dwaas weet, wat hij ziet; 
zijn oordeel is verduisterd. 

 

Gods gebod 

 

Zingen Op Toonhoogte 111 vers 1 en 2 

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. 
 
Refrein: 

Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op Zich nam. 

 
Verdreven is de schaduw van de nacht, 
en wie Hem wil aanvaarden 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. 
Refrein 
 

Gebed om vergeving en om de opening van het woord  

 

Schriftlezing Johannes 20: 11 – 18, Lucas 24: 28 – 35 (tekst Lucas 24: 31)  

 

Kindermoment met aansluitend kinderlied - Op Toonhoogte 441 

Elk oog zal Hem zien als Hij komt 
op de wolken, op de wolken. 
Elk oog zal Hem zien als Hij komt 
met macht en majesteit. 

 
(Refrein) 
Halleluja zingt de Here een nieuw lied 
Hij is bij ons, Hij is bij ons. 
Halleluja zingt de Here een nieuw lied 
Hij is bij ons voor altijd. 
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Hij brengt al zijn kinderen thuis 
op de wolken, op de wolken. 
Hij brengt al zijn kinderen thuis 
met macht en majesteit. 
(Refrein) 

 

Zingen Op Toonhoogte 11 vers 1 en 7 (= Psalm 27 vers 1 en 7 NB) 

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in Zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de HEER die mij behouden zal! 
 
O als ik niet met opgeheven hoofde 
Zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van Zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op de HEER, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op de HEER en houd u onversaagd. 

 

Collectemoment onder het naspel (zie hiervoor website of kerkblad) 

 

Verkondiging – thema ‘Zien, soms even!’ 

 

Zingen Op Toonhoogte 30 vers 9 en 10 (= Psalm 73 vers 9 en 10 NB) 

Nu blijf ik bij U voor altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, Uw raad houdt stand, 
Uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
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Wie heb ik in de hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wie ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Zingen Op Toonhoogte 396 vers 1 en 3    

Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op Zijne troon. 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak mijn ziel, en zing 
van Hem, die voor u stierf, 
en prijs Hem in all’ eeuwigheen, 
die ’t heil voor u verwierf. 
 
Kroon Hem, de Vredevorst! 
Wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee. 
’t Klink’ over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt, 
en vrede heerst alom, 
wordt d’ aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 

 
Zegen 
 
Lied na de dienst: 

Genade zo groot 
Genade zo groot, 
aan mij, die het niet verdient, 
liet Christus Zijn liefde zien, 
want Hij kocht mij vrij. 
 
Genade zo groot. 
De schuld die ik voor Hem leg, 
wast Hij geduldig weg; 
Zijn bloed reinigt mij. 
 
En al wat ik heb, 
leg ik voor Hem neer, 
mijn Verlosser en Heer, 
Die mij liefheeft. 
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Liefde zo groot, 
die standhield tot in de dood, 
schonk in de diepste nood 
vergeving aan mij. 
 
Liefde zo groot, 
wiens kracht onverslaanbaar is, 
verdrijft elke duisternis; 
nu zijn wij vrij. 

 
En al wat ik heb, 
leg ik voor Hem neer, 
mijn Verlosser en Heer, 
Die mij liefheeft. 

 


