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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Kerkdienst in De Parel, zondag 9 mei 2021, aanvang 
10.45 uur 
 

 
 
Voorganger:  Ds. M.C. van Pelt, Ridderkerk 
 
 
 
Liederen voor de dienst: 
 

Ja, ja, ja 
Petrus was een visser, 
gewoon een mens als wij. 
Op een dag kwam Jezus en die zei: 
'kom en volg Mij'. 
 
Jezus zei: Vertrouw op Mij, 
Ik leer je hoe het moet. 
Ik help jou bij alles wat je doet. 
En Petrus zei: 

 
Refrein: 
'Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer 
en doendededoendoendoen wat U mij zegt. 
Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer. 
Elke dag een beetje meer.' 

 
Petrus maakte fouten, 
hij was een mens als wij. 
Dan voelde hij zich schuldig: 
'o, wat ben ik toch een ei.' 
 
Jezus zei: 'Ik stierf voor jou 
en ben weer opgestaan. 
´k Vergeef jou wat jij hebt fout gedaan!' 
En Petrus zei: 

 
(Refrein) 

 
Wat Petrus deed, geldt ook voor ons, 
dus laten we nu zingen: 
Jezus, ja, wij volgen U in alle, alle dingen! 
Ja, ja, ja! 

 
(Refrein 2x) 

 
Op Toonhoogte 472  

A van Almachtig, 
B van Bevrijder, 
C is van Christus, Gezalfde van God. 
D is van Dienaar, 
E is van Eeuwig, 
F van Formeerder, Hij schiep het heelal. 
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G van Gekruisigd, 
H is van Hoeksteen, 
I van Immanuël, God is met ons. 
J is van Jezus, 
K is van Koning, 
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont. 
 

Refrein 
Van A tot Z 
Bent U de hoogste Heer, 
Alfa, Omega en zoveel meer. 
Oneindig groot 
is ook uw heerschappij. 
U bent het einde voor mij! 

 
M van Messias, 
N is van Need'rig, 
O is van Opstanding, 
P van Profeet. 
Q van I.Q., onze God is de slimste. 
R is van Rots en 
S is van Schild. 
 

Refrein 
 
T is van Toevlucht, een veilige haven; 
U van Uniek, 
Verlosser is V. 
W is de Weg, 
X voor eXtra bijzonder, 
IJ voor IJzersterk, 
Z van Zoon van God. 
 

Refrein (2x) 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en mededelingen 
 
Voorzang Op Toonhoogte 7 vers 1 en 2 

De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 
 
De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt m’ als ik wankel, 
Hij draagt m’ als ik viel. 
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Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 45 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. 
Halleluja, glorie halleluja (4x) 
 
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. 
Halleluja, glorie halleluja (4x) 
 
4 Want goedertieren is de Heer'; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
tot in het laatste nageslacht. 
Halleluja, glorie halleluja (4x) 

 

Gods gebod 

 

Zingen Op Toonhoogte 1 (deel van Psalm 1) 

Welzalig de man, die niet wandelt  
in de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars,  
noch zit in de kring der spotters,  
maar aan des Heren wet  
zijn welgevallen heeft, 
en diens wet overpeinst  
bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom,  
geplant aan waterstromen,  
die zijn vrucht geeft op tijd,  
welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 

 
Gebed  

 

Schriftlezing Johannes 21: 15 – 19 

 

Kindermoment: ‘Waarom heeft een kudde een herder nodig?’ 
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Zingen Op Toonhoogte 531  
Refrein: 

Jezus is de goede Herder. 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de goede Herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 

 
Als je 's avonds niet kunt slapen 
en je bang in 't donker bent, 
denk dan eens aan al die schaapjes, 
die de Heer bij name kent. 

(Refrein) 
 
En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede Herder, 
Hij vergeet zijn schaapjes niet. 

(Refrein) 
 

Collectemoment onder het naspel (zie hiervoor website of kerkblad) 

 

Verkondiging: Drie keer de kernvraag 

 

Zingen Psalm 116 vers 1 en 11 

God heb ik lief, want die getrouwe HEER' 
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 
Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 
om daar met lof Uw grote Naam te danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. 
Elk heff' met mij de lof des HEEREN aan! 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Zingen Op Toonhoogte 286 vers 1, 3 en 6    

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan Uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot Uw lof en dienst bereid. 
 
3 Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde bied’. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij Uw getuigen zijn. 
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6 Neem ook mijne liefde, Heer; 
‘k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mij zelf, en t’allen tijd 
ben ik aan U toegewijd.  

 
Zegen 

 

Wilhelmus, 1e en 6e couplet 

Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in de dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd, 
de koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t’aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 

 
 


