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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 20 maart 2022, aanvang 09.30 uur 
 

Voorganger: Ds. W.G. Teeuwissen, Veenendaal 
 
Vierde lijdenszondag 
 
Voor de dienst: 

Zang: Hard geslagen, vastgenageld 
Hard geslagen, vastgenageld;   
zie Hem, stervend aan een kruis. 
Hij, die onze straf wil dragen,  
door Zijn eigen volk verguisd.  
’t Is de lang verwachte Koning,  
Davids Zoon en Davids Heer.  
Hij, het Woord van God, gekomen,  
geeft de geest en spreekt niet meer.  
 
Droeg een mens ooit zoveel lijden,    
zag een ziel ooit zo’n verdriet?  
Smalend spotte elke vijand,  
angstig vluchtte elke vriend.  
Hard geslagen door belagers   
– niemand nam het op voor Hem.  
Maar het hardst van alle slagen  
kwam Gods oordeel neer op Hem.  
 
Wie te licht denkt over zonde  
en haar diepe ernst niet ziet: 
kijk naar Hem en zie verwonderd  
wat een vonnis zij verdient.  
Christus, het volmaakte paaslam,  
droeg ons weerzinwekkend lot.  
Hij, die onze zonden wegnam,  
Hij verzoent ons weer met God.  
 
Hier vindt ons geloof een bedding,  
onze hoop een vaste grond:  
Christus, rots van onze redding,  
die verloren zondaars vond.  
Alle lof, eer en aanbidding  
voor Zijn nooit volprezen Naam!  
Wie zijn hoop op Jezus vestigt 
leeft in hoop die nooit beschaamt. 
 
Alle lof, eer en aanbidding  
voor Zijn nooit volprezen Naam!  
Wie zijn hoop op Jezus vestigt 
leeft in hoop die nooit beschaamt. 
 
Wie zijn hoop op Jezus vestigt 
leeft in hoop die nooit beschaamt. 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 
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Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 363 vers 1 en 3 

U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

Refrein:  
Breng ons samen, één in Uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 

Refrein:  
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 149 vers 1, 2 en 3 (De Nieuwe Psalmberijming 2021) 

1 Kom samen om de HEER te loven. 
Haal uit je hart een lied naar boven. 
Laat Israël zijn Maker danken 
met nieuwe, frisse klanken. 
Sions kind, pak de tamboerijn; 
dans en speel, juich bij het refrein. 
Zing voor je koning, zing voor Hem, 
volk van Jeruzalem. 
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2 God zal Zijn volk Zijn liefde tonen, 
vernederden met glorie kronen. 
Dan zullen Zijn vertrouwelingen 
Hem jubelend bezingen. 
Zet nu in, zing tot ’s avonds laat. 
Houd het zwaard in de hand paraat. 
Bundel je krachten in een lied 
en spaar de vijand niet. 
 
3 Neem, Sion, onder lofgezangen 
de volken om je heen gevangen. 
De koningen en leiders moeten 
voor al hun onrecht boeten. 
Bind hen vast en voltrek het recht, 
zoals God dat heeft vastgelegd; 
Hij geeft Zijn dienaars deze eer. 
Breng hulde aan de Heer. 

 
Gods goede gebod voor ons leven: Romeinen 12 : 1-2, 9-21 
 
Zingen Psalm 97 vers 1 (nb) 

Groot Koning is de Heer. 
Volken, bewijst Hem eer, 
breek uit in jubel, aarde, 
nu Hij de macht aanvaardde. 
De landen wijd en zijd 
zijn in Zijn naam verblijd. 
Op recht en op gericht 
heeft Hij Zijn troon gesticht, 
in de verborgenheid. 

 
Gebed om de opening van het Woord en verlichting door de Heilige 
Geest 
 
Schriftlezing Lukas 19 : 11 - 27 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied Op Toonhoogte 566 

1 Zit je in het donker? 
Jezus zal er zijn. 
Is je hart vol zonde? 
Jezus maakt het rein. 
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(Refrein) 
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn, 
voor de Heer iets te wonderlijk zijn? 

 
2 Kijk je weer zo somber? 
Jezus maakt je blij. 
Zit je vastgebonden? 
Jezus maakt je vrij. 

(Refrein) 
 
3 Dan wordt alles anders, 
kan je zoveel meer. 
Kijk eens wat je aandurft 
samen met de Heer! 

(Refrein) 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Zie de mens (Sela) 

Hier is Hij, de mens, de Zoon van God. 
Die in stilte lijdt, veroordeeld wordt. 
Wie verheft zijn stem, 
komt in opstand voor Hem, 
op die dag in Jeruzalem? 
 
Hier is Hij, uw koning zonder macht. 
Hij, die eens de storm tot stilte bracht. 
Wie verheft zijn stem, 
komt in opstand voor Hem, 
op die dag in Jeruzalem? 

Refrein: 
Heer, vergeef ons en behoed ons 
voor de onwil in ons hart. 
Om met U te willen lijden, 
waar uw lijden ons diep verwart. 

 
Wie verstaat dit wonderlijk geheim? 
Dat niet Hij, maar wij gevangen zijn; 
dat ons hart begrijpt waarom Jezus hier lijdt, 
die voor ons, onze onschuld, pleit.   Refrein: 
 
Ieder die zijn handen in onschuld wast, 
heeft nog niet begrepen wie Jezus was. 
Ieder die zijn hart niet aan Hem verliest, 
begrijpt Gods genade niet.    Refrein: 
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Verkondiging: Wat vinden we van deze Koning? 
 
Zingen Psalm 145 vers 1 en 2  

O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER', 
ik zing, verheugd, Uw grote Naam ter eer! 
Ik zal de roem van Uwe majesteit 
verhogen tot in d' eind'looz' eeuwigheid; 
'k zal dag aan dag U eer en dank bewijzen. 
De HEER' is groot, al 't schepsel moet Hem prijzen: 
Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven. 
Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven! 
 
Ik zal, o HEER', die ik mijn Koning noem, 
de luister van Uw majesteit en roem 
verbreiden, en Uw wonderlijke daan 
met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 
Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen, 
de grote kracht van Uwe arm verhogen. 
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren, 
en overal Uw grootheid openbaren. 

 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Zingen Op Toonhoogte 206 vers 1, 3, 5 en 6 

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij Uw naam in ’t oor, 
Uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
 
5 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
een zon diep in de nacht, 
roep ik Uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht. 
 
6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij Uw naam in ’t oor, 
als ik van alles scheiden moet 
gaat nog die naam mij voor. 
 

Zegen 
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Na de dienst 
Zang: King of kings 

In the darkness, we were waiting 
without hope, without light, 
'til from Heaven You came running; 
there was mercy in Your eyes. 
To fulfill the law and prophets 
to a virgin came the Word 
from a throne of endless glory, 
to a cradle in the dirt. 
 

En wij wachtten In het duister, 
zonder hoop, zonder licht, 
tot U zich uit de hemel spoedde 
met genade in Uw blik. 
Om de wetten te vervullen 
kwam het Woord toen tot een maagd; 
van een troon van eeuwige glorie 
naar een kribbe hier op aard. 

 
Praise the Father, praise the Son, 
praise the Spirit, three in one, 
God of glory, majesty, 
praise forever to the King of Kings. 
 

Prijs de Vader, prijs de Zoon, 
prijs de Geest, God, Drie-in-Eén, 
God van glorie, majesteit. 
Lof voor de Koning tot in eeuwigheid 

 
To reveal the kingdom coming 
and to reconcile the lost, 
to redeem the whole creation 
You did not despise the cross. 
For even in Your suffering 
You saw to the other side, 
knowing this was our salvation; 
Jesus, for our sake You died. 
 

Om Uw koninkrijk te openbaren 
en de verlorenen te verzoenen, 
om de schepping te verlossen 
versmaadde U de weg van het kruis niet. 
Want zelfs in al Uw lijden 
keek U naar de andere kant, 
wetend dat dit onze redding was. 
Jezus, ja, U stierf voor ons. 

 
Praise the Father, praise the Son, 
praise the Spirit, three in one, 
God of glory, majesty, 
praise forever to the King of Kings. 
 

Prijs de Vader, prijs de Zoon, 
prijs de Geest, God, Drie-in-Eén, 
God van glorie, majesteit. 
Lof voor de Koning tot in eeuwigheid 

 
And the morning that You rose 
all of Heaven held its breath 
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'til that stone was moved for good, 
for the Lamb had conquered death. 
And the dead rose from their tombs, 
and the angels stood in awe, 
for the souls of all who'd come 
to the Father are restored. 
 

Op de morgen dat U opstond  
Wachtte de hemel ademloos 
tot de steen voorgoed werd weggerold, 
want het Lam overwon het graf. 
En de doden stonden op, 
engelen keken vol ontzag, 
want de zielen van hen die zouden komen  
tot de Vader zijn vernieuwd. 

 
And the church of Christ was born - 
then the Spirit lit the flame. 
Now this gospel truth of old 
shall not kneel, shall not faint. 
By His blood and in His name, 
in His freedom I am free 
for the love of Jesus Christ, 
Who has resurrected me. 
 

En de Kerk is toen ontstaan, 
En de Geest ontstak de vlam. 
Deze waarheid van weleer 
buigt niet neer maar houdt stand 
Door Zijn bloed en in Zijn Naam, 
In Zijn vrijheid ben ik vrij 
dankzij de liefde van de Heer, 
Die ook mij heeft opgewekt. 
 

Praise the Father, praise the Son, 
praise the Spirit, three in one, 
God of glory, majesty, 
praise forever to the King of Kings. 
 

Prijs de Vader, prijs de Zoon, 
prijs de Geest, God, Drie-in-Eén, 
God van glorie, majesteit. 
Lof voor de Koning tot in eeuwigheid. 

 
 


