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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld - 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in De Parel, zondag 27 februari 2022 
Aanvang 09.30 uur 
 
 
Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
 
Eerste lijdenszondag 
 
 
 
Voor de dienst 

Zang: 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. 
 
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... 
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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. 

 
 Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 118 vers 14 

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 Op Toonhoogte 332 

1 Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van Uw liefde Heer. 
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben 
brengen U voortdurend eer. 

 
 
Refrein  
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning, en Zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van Uw naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, want U heb ik lief 
niets is zo goed als een leven  
heel dicht bij U. 
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2 Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van Uw liefde Heer. 
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben 
brengen U voortdurend eer.  
              Refrein 

 
Lezing van de wet 
 
Zingen Psalm 103 vers 2 

Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 
hoeveel het zij, genadig wil vergeven; 
uw krankheên kent en liefderijk geneest; 
die van 't verderf uw leven wil verschonen, 
met goedheid en barmhartigheên u kronen; 
die in de nood uw redder is geweest. 

 
Gebed  
  
Kindermoment 
 
Schriftlezing Lucas 7 : 36 - 50 
 
Kinderlied Op Toonhoogte 476 

Als je gelooft in de Here Jezus,  
dan komt er vrede in je hart.  
Als je gelooft in de Here Jezus,  
dan komt er vrede in je hart.  
Vrede voor jou en iedereen  
en voor de wereld om ons heen. 
Vrede voor jou en iedereen  
en voor de wereld om ons heen. 

 
Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen Psalm 86 vers 3 en 9  

HEER', door goedheid aangedreven, 
zijt Gij mild in 't schuldvergeven. 
Wie U aanroept in de nood, 
vindt Uw gunst oneindig groot. 
HEER', neem mijn gebed ter oren; 
wil naar mijne smeking horen; 
merk naar Uw goedgunstigheen 
op de stem van mijn gebeen. 



4 
 
 

 
Doe een teken mij ten goede, 
dat mijn haters in hun woede 
mogen zien, hoe, tot hun spijt, 
Gij mij troost, en mij bevrijdt. 

 
Verkondiging: De zalving van Jezus bij Simon de Farizeeër 
 
Zingen Op Toonhoogte 268 

Dank U mijn Vader  
voor al Uw genade,  
die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt,  
mijn hart heeft gereinigd,  
door Hem die in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard, 
die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
wat mij rust en vrede geeft. 
 
Refrein 

Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 

 
Laat mij verder groeien,  
laat vruchten opbloeien  
van Uw Heilige Geest. 
Maak mij overvloedig,  
standvastig en moedig,  
geef mij wat nog ontbreekt. 
Heer, werk met genade in mij: 
dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: 
Uw genade is mij genoeg. 
 
Refrein 

Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 
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Niets houdt mij tegen  
mij over te geven,  
aan U, Jezus, alleen. 
U leidt mij door diepten;  
met krachtige liefde  
draagt U mij erdoorheen. 
U heeft mij de liefde verklaard, 
die mijn hart veroverd heeft. 
U bent mijn bewondering waard: 
U bent alles waar ik voor leef! 
 
Refrein (2x) 

Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 119 vers 1 en 4 

Jezus, leven van mijn leven, 
Jezus, dood van mijne dood, 
die voor mij U hebt gegeven 
in de bangste zielenood, 
opdat ik niet hooploos sterven, 
maar Uw heerlijkheid zou erven, 
duizend-, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 
 
Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, 
voor Uw bitt’re, bange nood, 
voor Uw heilig, biddend strijden, 
voor Uw trouw tot in de dood, 
voor de wonden, U geslagen, 
voor het kruis door U gedragen; 
duizend-, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 

 
Zegen 

 
 
Na de dienst  

Zang: Gebed om zegen (Sela) 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
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Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 


