
1 
 
 

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 6 maart 2022, aanvang 09.30 uur 
 

Voorganger: Br. T.J.D. de Koning 
 
2e lijdenszondag 
 
Voor de dienst: 

Zang: Hoop in leven en in dood 
1 Wie troost in leven en in dood? 
Christus zelf! Christus zelf! 
Wat geeft ons zekerheid en hoop? 
Wij zijn nu Zijn eigendom. 
Wie houdt ons leven in Zijn hand? 
Wat is ooit sterker dan Zijn plan? 
Wie houdt ons vast – tot aan het eind? 
Zijn liefde houdt ons overeind. 
 

O zing hallelujah! 
Eén Hoop leeft voor eeuwig. 
O zing hallelujah! 
Jezus Christus wordt verhoogd. 
Hoop in leven en in dood! 

 
2 Welk woord kalmeert de bangste ziel? 
God is goed! God is goed! 
Waarin kan ik Zijn goedheid zien? 
Bovenal in Jezus' bloed. 
Wie staat er boven storm en angst, 
Leert ons geloven, desondanks? 
Wie stuurt de stroming die ons stuwt 
Naar vaste wal, naar Jezus toe? 
 

O zing hallelujah! 
Eén Hoop leeft voor eeuwig. 
O zing hallelujah! 
Jezus Christus, word verhoogd. 
Hoop in leven en in dood! 

 
3 Wat zingen wij tegen de dood? 
Christus leeft! Christus leeft! 
Waarmee wordt ons geloof beloond? 
Eeuwig leven, dichtbij Hem. 
Hij wekt ons op, als Hij verschijnt, 
Zonde en dood zijn dan voorbij; 
Een feest vol vreugde, zonder eind: 
Bij Christus zijn, in eeuwigheid! 
 
Jezus Christus wordt verhoogd. 
Hoop in leven en in dood! 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 
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Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 66 vers 1 en 7 (nb) 

Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn Uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend Uw beleid. 
Heel d’ aarde moet Uw naam verhogen, 
psalmzingen Uwe majesteit. 
 
De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij. 

 
Stil gebed 
 
Votum en Gods groet 
 
Zingen Opwekking 763 – Ik heb U nodig 

1 Heer, ik kom en beken, 
nu ik hier dicht bij U ben: 
zonder U val ik uiteen; 
leid mijn hart door stormen heen. 

Refrein 
O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, 'k heb U nodig. 

 
2 Mijn schuld zit diep; U kunt erbij. 
U vergeeft en reinigt mij. 
Waar U bent, daar ben ik vrij; 
woon in mij en heilig mij. 

Refrein 
 
Leer mijn lied de weg naar U 
als verleiding mij omgeeft. 
Als ik niet kan staan, leun ik op U. 
Jezus, hoop die in mij leeft! 
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Refrein (2x) 
 

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, 'k heb U nodig. (2x) 

 
Leefregels 
 
Zingen Op Toonhoogte 249 

1 Vader, vol van vrees en schaamte, 
buigen wij voor U. 
Heel Uw werk door ons vertreden, 
klaagt ons, mensheid aan bij U. 
 
Heer ontferm U over ons, 
die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, 
neem ons in uw liefde aan. 
 
2 Vader, in dit uur der waarheid 
keren w'ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer herstel ons, 
maak ons hart en leven nieuw. 
 
Vul ons met Uw heil'ge Geest, 
geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal Uw macht aanschouwen, 
dat wij Uw naam verhogen Heer. (2x) 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Lukas 19 : 1 - 10 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied Op Toonhoogte 491 - Een rivier vol van vrede 

Elk couplet wordt 2x achtereen gezongen 
1 Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
in mijn hart. 
 
 
2 Een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
in mijn hart. 
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3 Ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
in mijn hart. 
 
4 Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
in mijn hart. 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Op Toonhoogte 268 - Jezus’ liefde voor mij (Sela) 

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. 
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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. 

  
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. 

 
Verkondiging: Leven zonder schaamte 
 
Zingen Opwekking 775 – Bij het kruis  

Er is een plek waar liefde heerst 
en nooit vergaat. 
Waar mijn God vergeving geeft 
en ons aanvaardt. 
Genade als een waterval, 
stroomt van Gods troon 
en wast ons schoon. 

Refrein 
Bij het kruis, bij het kruis, 
geef ik alles aan U. 
Vol ontzag voor U, 
vol ontzag voor U. 
Hier kleurt liefde rood, 
wast mij wit als sneeuw. 
En ik leef door U. 
En ik leef door U, Jezus. 
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Er is een plek waar zonde sterft 
en schande wijkt. 
Waar mijn hart vergeving vindt 
en vrede. 
Genade als een waterval, 
stroomt van Gods troon 
en wast ons schoon. 

Refrein 
 
Heilig is de grond 
waar ik hoop hervond 
Hier kniel ik neer 
Hier kniel ik neer 
Armen uitgestrekt 
hier waar U mij redt 
Hier kniel ik neer, 
hier kniel ik. 

Refrein 2x 
 

En ik leef door U. 
En ik leef door U, 
Jezus. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 68 vers 2 en 5 

Maar 't vrome volk, in U verheugd, 
zal huppelen van zielevreugd, 
daar zij hun wens verkrijgen. 
Hun blijdschap zal dan, onbepaald, 
door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt, 
ten hoogsten toppunt stijgen. 
Heft Gode blijde psalmen aan; 
verhoogt, verhoogt voor Hem de baan; 
laat al wat leeft Hem eren. 
Bereidt de weg, in Hem verblijd, 
Die door de vlakke velden rijdt; 
Zijn Naam is HEER' der heren. 

 
Uw hoop, Uw kudde woonde daar; 
uit vrije goedheid waart Gij haar 
een vriendelijk beschermer; 
en hebt ellendigen dat land 
bereid door Uwe sterke hand, 
o Israëls Ontfermer! 
De HEER gaf rijke juichensstof, 
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om Zijne wond'ren en Zijn lof 
met hart en mond te melden; 
Men zag welhaast een grote schaar, 
met klanken van de blijdste maar, 
vervullen berg en velden. 
 

Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: Hoop in mij 
Ik besluit U te vertrouwen. 
Mij aan Uw woorden vast te houden. 
Ik hoor Uw stem spreken tot mij: 
Wees gerust, Ik ben erbij. 
Door het vuur, door de beproeving, 
blijf ik standvastig, blijf ik moedig. 
Waar ik ook ben of waar ik ook ga, 
ik weet dat U mij nooit verlaat. 

Refrein 
Geen angst houdt mij nog vast. 
Ik ben volledig vrij. 
Ik maak de wedstrijd af, 
U baant de weg voor mij. 
Geen angst, geen oordeel, 
maar hoop op heerlijkheid. 
Geen angst, maar vrede, 
Jezus de Hoop in mij. 

 
In mijn falen, 
in mijn zwakte. 
Blijf ik geloven, 
blijf ik vechten. 
U tilt mij op 
al val ik steeds weer. 
Ik kijk naar U 
en wankel niet meer. 

Refrein 
 
Ik heb hoop, hoop, levend in mij. 
Ik heb hoop, hoop, die alle angst verdrijft. 
Ik heb hoop, hoop, hoop op heerlijkheid. 
Hoop, hoop, Jezus, de Hoop in mij.  (2x) 

Refrein 
 


