
1 
 
 

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld - 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in De Parel, zondag 13 maart 2022 
Aanvang 09.30 uur 
 
 
Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
 
Derde lijdenszondag 
 
Voor de dienst 

Zang: Via dolorosa (Sela) 

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag, 
verdrongen zich de mensen in de straat. 
Daar staarden ze Hem na: 
de man die sterven moest op Golgotha. 

Refrein 
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 
ging de Christus, onze Koning als een lam. 
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 
 

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, 
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 
En Hij droeg met elke stap 
de hoon van hen die schreeuwden: "Kruisigt Hem!". 

Refrein 
 
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon. 
En het stroomt door het hart van Jeruzalem. 

Refrein 
 

 Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 116 vers 1 en 2 

Is dat, is dat mijn Koning? 
Dat aller vaad'ren wens? 
Is dat, is dat zijn kroning? 
Zie, zie, aanschouw de mens! 
Moet Hij dat spotkleed dragen, 
dat riet, die doornenkroon? 

Lijdt hij die smaad, die slagen? 

Hij, God, Uw eigen zoon? 
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Ja, ik kost hem die slagen, 

die smarten en die hoon; 

ik doe dat kleed hem dragen, 

dat riet, die doornenkroon. 

Ik sloeg hem al die wonden, 

voor mij moet hij daar staan, 

ik deed door mijne zonden 

Hem al die jamm'ren aan. 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 25 vers 2 en 4 

HEER, ai, maak mij Uwe wegen 
door Uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen, 
en waarheen G' Uw treden wendt, 
leid mij in Uw waarheid, leer 
ijv'rig mij Uw wet betrachten; 
want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k blijf U al de dag verwachten. 
 
's Heeren goedheid kent geen palen. 
God is recht, dus zal Hij door 
onderwijzing hen, die dwalen, 
brengen in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
in het effen recht des Heeren. 
Wie Hem need’rig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 

 
Wetslezing - Filippenzen 2 
1 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er 
onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, 
2maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in 
streven, één van geest. 3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar 
acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. 4 Heb niet alleen uw 
eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 
5 Bedenk wat Jezus Christus gedaan heeft. Daaraan zien jullie hoe jullie met 
elkaar om moeten gaan. 
6 Jezus Christus was aan God gelijk. Maar hij vroeg niet om de hoogste macht 
en eer voor zichzelf. 7 Nee, hij gaf zijn hemelse positie op. Hij maakte zich zo 
onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als mens op aarde. En toen hij leefde als 
mens, 8 dacht hij nooit aan zichzelf. Hij was altijd gehoorzaam aan God, zelfs 
toen hij aan het kruis moest sterven. 
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9 Omdat Jezus Christus dat deed, heeft God hem de hoogste plaats gegeven. 
God gaf hem de hoogste eer, de eer die voor God zelf bestemd is. 10 Daarom 
zal iedereen voor Jezus knielen: alle engelen in de hemel, alle mensen op 
aarde en iedereen in het land van de dood. 11 Dan zal iedereen zeggen: 
‘Jezus Christus is de Heer.’ En zo zal iedereen God, de Vader, eren. 
 
Zingen Op Toonhoogte 369 

1 Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
Refrein 

Toon mijn liefde 
aan de ander, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, 
wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 
zo heb ik ook jou liefgehad. 

 
2 In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
(Refrein 2x) 

 
Gebed  
  
Kindermoment 
 
Schriftlezing Lucas 22 : 24 - 30 
 
Inzameling van de gaven (collectemoment) 
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Zingen Op Toonhoogte 374 vers 1, 2, 3, 4 en 5  
Mannen 

1 Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 

 
Vrouwen 

2 Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 

 
Mannen 

3 Ik zal Christus' licht ontsteken, 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken, 
waar je hart naar heeft verlangd. 

 
Vrouwen 

4 Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen, 
tot de reis ten einde is. 

 
Allen 

5 Dan zal het volmaakte komen, 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Op Toonhoogte 114 vers 1, 3 en 4 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God, als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft Zijn leven afgelegd. 
 
Refrein: 

Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 
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Zie je de wonden zo diep.  
De hand die aard en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De man, die onze zonden droeg. 

Refrein 
 
Wij willen worden als Hij, 
elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 

Refrein 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 138 vers 3 

Dan zingen zij, in God verblijd, 
aan Hem gewijd, 
van 's Heeren wegen; 
want groot is 's Heeren heerlijkheid, 
Zijn Majesteit 
ten top gestegen. 
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, 
op hen het oog, 
die need’rig knielen; 
maar ziet van ver met gramschap aan 
de ijd’le waan 
der trotse zielen. 

 
Zegen 

 
 
Na 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! 
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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... 
 
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. 

 
. 


