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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Kerkdienst in De Parel, zondag 25 april 2021, aanvang 
10.45 uur 
 

Voorganger:  Ds. L.P.J. van Bruggen, Westkapelle 
 
 
 
Liederen voor de dienst: 

Tienduizend redenen (Op Toonhoogte 302) 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 

(Refrein) 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

(Refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

(Refrein 2x) 
 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. (2x) 

 
Het laatste avondmaal 

Het was vlak voor het Joodse Paasfeest 
in een grote bovenzaal. 
Een goed voorbereide maaltijd. 
Het was het laatste avondmaal. 
 
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: 
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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 118 vers 13 

Gezegend zij de grote Koning, 
Die tot ons komt in 's HEEREN naam! 
Wij zeeg'nen u uit 's HEEREN woning; 
wij zegenen u al te zaâm. 
De HEER is God, door Wie w' aanschouwen 
het vrolijk licht, na bang gevaar; 
bindt d' offerdieren dan met touwen 
tot aan de hoornen van 't altaar. 

 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 89 vers 1 en 3  

‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 
naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
zo min de hemel ooit uit zijne stand zal wijken, 
zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 
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De hemel looft, o HEER, Uw wond'ren dag en nacht; 
Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht, 
daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen; 
want wie is U gelijk bij al de hemelingen? 
En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten, 
wie hunner is, o HEER, met U gelijk te schatten? 

 

Gods gebod 

Zingen Psalm 119 vers 3 

Och, schonk Gij mij de hulp van Uwe Geest! 
Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken! 
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 
dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 
wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 
hoe Uw geboon mij tot Uw liefde wekken. 
 

Praatje voor de kinderen en lied “Ho, stop!” 

 

Gebed  

 

Schriftlezing Johannes 21: 1 – 6 

 

Zingen Psalm 78 vers 3 en 4 
Want God heeft Zijn getuigenis gegeven 
aan Jakobs huis; een wet, om naar te leven, 
die Israël zijn nageslacht moet leren, 
opdat men nooit haar kennis moog' ontberen; 
God vordert, dat de naneef, eeuwen lang, 
van kind tot kind, dit onderwijs ontvang'. 
 
Opdat z' op God hun hope stellen zouden, 
in 't oog Zijn daân, in 't hart Zijn wetten houden, 
en nimmermeer weerspannig God verachten, 
verdraaid en krom, als vorige geslachten, 
wier hart niet was gericht naar Zijn gebod, 
wier geest niet was getrouw met hunne God. 

 
Collectemoment onder het naspel (zie hiervoor website of kerkblad) 

 

Verkondiging  
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Zingen Op Toonhoogte 191 

Ik bouw op U, 
mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga 
ik op de vijand aan. 
Sterk in Uw kracht, 
gerust in Uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Sterk in Uw kracht, 
gerust in Uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 
Gelovend ga ik, 
eigen zwakheid voelend. 
En telkens weer 
moet ik Uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij 
een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Toch rijst in mij 
een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 
Ik bouw op U, 
mijn Schild en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, 
de huld’ is U gewijd. 
In ’t laatste uur 
zal ’k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
In ’t laatste uur 
zal ’k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 

 

Dankgebed en voorbeden 
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Zingen Op Toonhoogte 136    

Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door Uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 
Zegen 
 
 
 
Lied na de dienst: 

Jezus Overwinnaar 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw 
want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt, 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer, 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
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Voor eeuwig is Uw heerschappij, 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam, 
Jezus, Overwinnaar. 
 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam, 
Jezus, Overwinnaar. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam, 
Jezus, Overwinnaar. 
 
Naam boven alle namen, 
Naam boven alle namen, 
Naam boven alle namen... 
Naam boven alle namen, 
Naam boven alle namen, 
Naam boven alle namen... 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij, 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam, 
Jezus, Overwinnaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam, 
Jezus, Overwinnaar. 

 


