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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 13 maart 2022, aanvang 18.00 uur 
 
 

Voorganger: Ds. E. van Rooijen, Noordeloos 
 
 
Derde lijdenszondag 
 
Voor de dienst: 

Zang: Op Toonhoogte 110 
De Vader die de Zoon een beker reikt, 
tot aan de rand gevuld met bitterheid, 
die Hem benauwt, tot wanhoop drijft. 
Het water dat Hem aan de lippen staat, 
een zee van zonden die Hem angstig maakt. 
Hij gaat ons voor, 
Hij draagt ons door het lijden heen. 
 
Refrein 

Zie hoe Hij aan ons lijdt, 
voor ons strijdt, de beker drinkt. 
Wie zijn wij, dat Hij de dood 
in diepe nood en angst verdrinkt? 

 
De schaduw van de dood valt in de hof, 
waar Jezus worstelt met de wil van God: 
de beker gaat Hem niet voorbij. 
De diepte van Zijn lijden, angst en pijn, 
is dieper dan ons lijden ooit zal zijn. 
Hij gaat ons voor, 
Hij drinkt ons door het lijden heen. 

Refrein 
 
De Zoon die ons het brood, de beker reikt; 
ons in Zijn liefde en gemeenschap leidt, 
gedenken wij in brood en wijn. 
Wij drinken door Zijn dood het leven in: 
een zee van liefde schept een nieuw begin. 
Nooit meer alleen, 
met Jezus één, totdat Hij komt. 
 

Al wie dorst, wordt getroost 
in het brood, de beker wijn. 
Neem het brood, proef van de wijn; 
gedenk dat wij vergeven zijn. 

 
De Vader die Zijn kind een beker reikt, 
die overstroomt van goedertierenheid: 
de wijnstok bloeit, 
de beker vloeit in eeuwigheid. 

 
 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 
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Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang: Juich Hosanna (Sela) 

Juich, hosanna! 
Roep het uit van vreugde, 
Jeruzalem, je koning komt. 
Verhef dan je poorten, 
laat zegevierend ingaan 
Yeshua, Messias, 
prijs Davids grote Zoon. 
 
Nederig rijdend op een veulen, 
Gods vrederijk kondigt Hij aan; 
niet door geweld, maar door Zijn lijden. 
Zijn rijk zal in eeuwigheid bestaan. 
Zijn rijk zal in eeuwigheid bestaan. 
  
Snij palmtakken af en leg vol eerbied 
je jas als een loper op het pad. 
Blinden gaan zien, verlamden lopen. 
De kinderen zingen het op straat. 
De kinderen zingen het op straat. 
De kinderen zingen het op straat. 
 
Wij zullen Hem zien die ons heeft liefgehad, 
als Hij verschijnt in licht en majesteit. 
Hij komt, hosanna, als rechter op de wolken. 
Jeruzalem, je koning komt! 
Gezegend die komt in de naam van de Heer. 

 
Stil gebed 
 
Votum en Gods groet 
 
Zingen Psalm 119 vers 3 en 4 

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. 
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Ik zal, oprecht van hart, Uw naam, o HEER, 

gestaâg de roem van Uwe grootheid geven, 

als ik 't gezag en 't heilig oogmerk leer 

van 't vlekk'loos recht, door Uwe hand beschreven. 

'k Zal Uw geboôn bewaren tot Uw eer; 

verlaat mij toch niet gans'lijk in dit leven. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Op Toonhoogte 295 vers 1 en 2 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor Uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 

Gebed  
 
Schriftlezing Johannes 3 : 1 - 11 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Op Toonhoogte 203 

Meer dan rijkdom, 
meer dan macht, 
meer dan schoonheid 
van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid 
die deze wereld kent 
is het waard 
te weten wie U bent. 
 
Meer dan zilver, 
meer dan goud, 
meer dan schatten 
door iemand ooit aanschouwd, 
meer dan dat, 
zo eindeloos veel meer 
was de prijs 
die U betaalde Heer. 
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In een graf 
verborgen door een steen, 
toen U zich gaf 
verworpen en alleen; 
als een roos 
geplukt en weggegooid 
nam U de straf 
en dacht aan mij, 
meer dan ooit. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 51 vers 5 en 6  

Verberg Uw oog van mijn bedreven kwaad, 
waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden; 
delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden, 
en spreek mij vrij van mijne gruweldaad. 
Herschep mijn hart, en reinig Gij, o HEER, 
die vuile bron van al mijn wanbedrijven; 
vernieuw in mij een vaste geest, en leer 
mij aan Uw dienst oprecht verbonden blijven. 
 
Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet; 
ai, laat van mij Uw Heil'ge Geest niet scheiden. 
Die kan alleen op 't rechte spoor mij leiden; 
bestuur mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet. 
Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest, 
de blijdschap weer; doe op Uw heil mij hopen; 
laat mij, gesterkt door ene edele geest, 
volvaardig 't pad van Uw geboden lopen. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Opwekking 849 

Ik hou van U. 
Uw genade blijft me dragen; 
dag aan dag, in de palm van Uw hand. 
Van de morgen tot de avond, 
als ik weer slapen ga, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 
 

Refrein: 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 
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Uw zachte stem 
leidde mij door al mijn dalen. 
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht. 
Heer, ik ken U als een Vader. 
Ik ken U als een vriend. 
Ik leef met U, in de goedheid van God. 
 (Refrein) 
 

Bridge 2x: 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
Heel mijn hart en ziel 
leg ik voor U neer. 
Ik geef U alles, Heer! 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 

 
(Refrein 2x) 

 
Ja, ik zing van de goedheid van God. 
 

Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: Is He worthy? 
Do you feel the world is broken? We do. 
Do you feel the shadows deepen? We do. 
But do you know that all the dark won't 
stop the light from getting through? We do. 
Do you wish that you could see it all made new? We do. 
 

Voel je dat de wereld gebroken is? Dat voelen we. 
Voel je dat de schaduwen dieper worden? Dat voelen we. 
Maar weet je dat alle duisternis niet kan voorkomen dat het licht erdoorheen 
komt?  
Dat weten we. 
Zou je willen dat je kon zien dat alles nieuw werd gemaakt? Dat willen we. 

 
Is all creation groaning? It is. 
Is a new creation coming? It is. 
Is the glory of the Lord to be the light within our midst? It is. 
Is it good that we remind ourselves of this? It is. 

Zucht heel de schepping? Dat is zo. 
Komt er een nieuwe schepping? Die komt er. 
Zal de glorie van de Heer het licht onder ons zijn? Dat is zo.   
Is het goed dat we elkaar hieraan herinneren? Dat is zo. 

 
Is anyone worthy? Is anyone whole? 
Is anyone able to break the seal and open the scroll? 
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The Lion of Judah who conquered the grave, 
He was David's root and the Lamb who died to ransom the slave. 

Is er iemand waardig? Is er iemand volmaakt? 
Kan iemand het zegel verbreken en de boekrol openen? 
De leeuw van Juda die het graf heeft overwonnen, 
Hij was de wortel van David en het Lam dat stierf om de slaaf te verlossen. 

 
Is He worthy? Is He worthy of all blessing and honor and glory? 
Is He worthy of this? He is. 
 

Is Hij waardig? Is Hij alle zegeningen en eer en glorie waard? 
Is Hij dit waardig? Dat is Hij. 

 
Does the Father truly love us? He does. 
Does the Spirit move among us? He does. 
And does Jesus, our Messiah hold forever those He loves? He does. 
Does our God intend to dwell again with us? He does. 
 

Houdt de Vader echt van ons? Dat doet Hij.    
Beweegt de Geest onder ons? Dat doet Hij. 
En houdt Jezus, onze Messias, voor altijd degenen vast van wie Hij houdt? 
Dat doet Hij. 
Wil onze God opnieuw bij ons wonen? Dat wil Hij. 
 

Is anyone worthy? Is anyone whole? 
Is anyone able to break the seal and open the scroll? 
The Lion of Judah who conquered the grave, 
He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. 

Is er iemand waardig? Is er iemand volmaakt? 
Kan iemand het zegel verbreken en de boekrol openen? 
De leeuw van Juda die het graf heeft overwonnen, 
Hij is de wortel van David en het Lam dat stierf om de slaaf te verlossen. 

 
From every people and tribe, every nation and tongue 
He has made us a kingdom and priests to God 
to reign with the Son. 

 
Uit elk volk, elke stam, elke natie en taal 
heeft Hij ons een koninkrijk en priesters van God gemaakt 
om met de Zoon te heersen. 

 
Is He worthy? Is He worthy of all blessing and honor and glory? 
Is He worthy? Is He worthy? 
Is He worthy of this? He is! 
Is He worthy? Is He worthy? He is! He is! 
 

Is Hij waardig? Is Hij alle zegeningen en eer en glorie waard? 
Is Hij waardig? Is Hij waardig? 
Is Hij dit waardig? Dat is Hij. 
Is Hij waardig? Is Hij waardig? Dat is Hij! Dat is Hij! 

 
 


