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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 27 februari 2022, aanvang 18.00 uur 
 

Voorganger: Ds. A.T. van Blijderveen 
 
1e lijdenszondag 
 
Voor de dienst: 

Zang: Op Toonhoogte 273 
Heer ik kom tot U,  
neem mijn hart, verander mij,  
als ik U ontmoet  
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan Uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken  
voor de kracht van Uw liefde. 
 
Refrein 
Houd mij vast,  
laat Uw liefde stromen.  
Houd mij vast,  
heel dicht bij Uw hart.  
Ik voel Uw kracht  
en stijg op als een arend;  
dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest  
en de kracht van Uw liefde. 
 
Heer, kom dichterbij  
dan kan ik Uw schoonheid zien,  
en Uw liefde voelen,  
diep in mij.  
En Heer, leer mij Uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan  
en elke dag mag leven  
door de kracht van Uw liefde 
 
Refrein 2x 
 
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest  
en de kracht van Uw liefde. 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Op Toonhoogte 133 vers 1 en 3 
Zo lief had God de Vader ons, 
dat Hij Zijn eigen Zoon zond 
tot heil van ons gebroken hart, 
omdat Hij ons zo kostbaar vond. 
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn 
toen Hij Zijn Zoon zo lijden zag; 
toch is het Jezus’ bloed dat ons 
weer dicht in Zijn nabijheid bracht. 
 
Ik roem niet meer in eigen kracht, 
in gaven, in wat wijsheid is; 
ik roem alleen nog in de Heer, 
Zijn dood en Zijn verrijzenis. 
Hoe zou ik delen in Zijn loon, 
de zege die Hij heeft behaald? 
Maar dit weet ik met heel mijn hart: 
Zijn offer heeft mijn schuld betaald. 

 
Stil gebed 
 
Votum en Gods groet 
 
Zingen Psalm 51 vers 2 en 3 (nb) 

Want tegen U, want tegen U alleen 
heb ik gezondigd. Red mij van het kwade. 
In diep berouw belijd ik U mijn daden, 
hoor naar de donk’re stem van mijn geween. 
Ik heb gedaan wat kwaad was in Uw oog, 
ja, ik erken, ik ben Uw gunst niet waardig. 
Gij zetelt in gerechtigheid omhoog, 
Uw woord is waar, Uw vonnis is rechtvaardig. 
 
Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid 
geboren en in zware schuld gebonden. 
Ontvangen heeft mijn moeder mij in zonde, 
zie op mij neer in Uw barmhartigheid. 
Gij wilt toch dat ik rein ben binnenin, 
dat ik in trouw en recht voor U zal leven. 
Opdat ik waarlijk zuiver ben van zin, 
hebt Gij Uw wijsheid in mijn hart gegeven. 

 
Geloofsbelijdenis 
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Zingen Psalm 51 vers 5 (nb) 
Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor Uw aangezicht. 
Ontneem mij niet Uw heil’ge Geest, o God, 
laat in Uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op Uw gebod, 
dan zal ik zondaars op Uw wegen leiden. 
 

Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing Johannes 2 : 13 - 22 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 69 vers 4 

Mijn broedren ben ik vreemd, door elk onteerd, 
en onbekend de zonen mijner moeder. 
'k Vind onder hen noch schutsheer noch behoeder; 
want d' ijver van Uw huis heeft mij verteerd. 
Ik draag de schimp, de smaad en overlast 
dergenen, die, alziende God, U smaden; 
ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast, 
maar 'k word te meer met smaadheid overladen. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Op Toonhoogte 121 vers 1 en 4  

Lam Gods, dat zo onschuldig,  
zo moedig en geduldig  
aan ’t schand’lijk kruishout lijdt,  
verdienden niet mijn zonden  
die striemen en die wonden?  
Ja, ‘k weet dat Gij onschuldig zijt! 
 
O Godslam, nooit volprezen,  
leer mij de zonde vrezen,  
waarvoor Gij stierf aan ’t kruis!  
Deel mij Uw zaal’ge vrede,  
Ja, deel m’ Uw hemel mede  
en leid mij eens in ’t vaderhuis. 

 
Dankgebed en voorbeden 
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Zingen Op Toonhoogte 111 vers 1 en 3 
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. 

 
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 
Refrein 
 

Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: How long, o Lord 
(1) 
How long O Lord,       
will You forget me. 
How long O Lord 
will You look the other way  .  
How long O Lord 
must I wrestle with my thoughts, 
and everyday 
have such sorrow in my heart. 
 

Hoe lang, o Heer, zult U mij vergeten. 
Hoe lang, o Heer, kijkt U de andere kant uit. 
Hoe lang, o Heer, moet ik met mijn gedachten worstelen 
En elke dag zo’n verdriet in mijn hart hebben. 

(2) 
Look on me and answer. 
O God my Father 
bring light to my darkness 
before they see me fall. 
 

Zie op mij en antwoord. 
O God, mijn Vader,  
breng licht in de duisternis  
voor ze mij zien vallen. 

 
Herhaal (1) en (2) 

(3) 
But I trust 
in Your unfailing love. 
Yes my heart will rejoice. 
Still I sing of Your unfailing love. 
You have been good, 
You will be good to me. 
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Maar ik vertrouw op Uw liefde die niet faalt. 
Ja, mijn hart zal zich verheugen. 
Ik blijf zingen van Uw liefde die niet faalt. 
U bent goed geweest, en U zult goed voor mij zijn. 

 
Herhaal (2) 2 x 
Herhaal (3) 
Herhaal (2) 2 x 
Herhaal (3) 

 
 

 
 


