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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 27 maart 2022, aanvang 18.00 uur 
 
 
 

Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
 
Vijfde lijdenszondag 
 
 
 
Voor de dienst: 

Zang: Maak ons hart onrustig 
Maak ons hart onrustig, God, 
dat het ontevreden klopt 
als we mooie leugens horen 
en gemakkelijke woorden. 
Maak ons hart onrustig, God. 
 
Stort in ons Uw tranen uit. 
Mensen worden uitgebuit, 
weggeschopt en opgesloten. 
Zegen hen als wij hen troosten. 
Stort in ons Uw tranen uit. 
 
Steek in ons Uw woede aan 
om het onrecht te weerstaan. 
Geef ons moed om op te treden, 
laat ons vechten voor de vrede. 
Steek in ons Uw woede aan. 
 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Laat ons doorgaan tot het eind. 
Gaat het onze kracht te boven, 
laat ons dan in U geloven. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
 
Want het is Uw koninkrijk 
tot in alle eeuwigheid. 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 
 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Op Toonhoogte 233 vers 1 en 2  
Spreek, o Heer, door Uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai Uw woord, plant het diep in ons 
en verander ons naar Uw evenbeeld, 
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer en voltooi in ons 
wat Uw hand begon tot Uw heerlijkheid. 
 
Leer ons Heer, Uw volmaakte weg, 
echte need'righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu 
in het heilig vuur van Uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan Uw majesteit 
en Uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 79 vers 1 en 5 

Getrouwe God, de heid'nen zijn gekomen; 
zij hebben stout Uw erfland ingenomen; 
Jeruzalem, de tempel, Uw altaren, 
't ligt al verwoest door die geweldenaren. 
Uw knechten zijn geveld 
door hun verwoed geweld; 
hun lijken, onbegraven, 
verzaden na hun dood 
't gediert' in hongersnood, 
en gier en kraai en raven. 
 
Waarom zou zich der heid'nen macht vermeêren? 
Uw hoog gezag door bitt're schimp onteren? 
En vragen, door hun trotse waan bedrogen: 
"Waar is hun God, waar blijkt nu Zijn vermogen?" 
Vergeld hun overmoed; 
wreek Uwer knechten bloed; 
o God van ons betrouwen, 
verdedig onze zaak; 
doe 't heidendom Uw wraak, 
zelfs voor ons oog aanschouwen. 

 
Geloofsbelijdenis 
 



3 
 
 

Zingen Op Toonhoogte 334 
1 O Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring  
de wereld zie die U hebt voortgebracht;  
het sterrenlicht, het rollen van de donder,  
heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht. 

Refrein (2x) 
Dan zingt mijn ziel  
tot U, o Heer mijn God:  
hoe groot zijt Gij,  
hoe groot zijt Gij. 

 
2 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen  
tot in de dood gegaan is als een lam,  
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen  
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 

Refrein (2x) 
 
3 Als Christus komt met majesteit en luister,  
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen  
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! 

Refrein (2x) 
 

Gebed  
 
Schriftlezing Psalm 137 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 137 vers 1 en 5 

Wij zaten neer, wij weenden langs de zomen 
van Babylons wijd uitgebreide stromen; 
elk stortte daar zijn bitt're jammerklacht, 
als hij met smart aan 't heilig Sion dacht; 
elk, wars van vreugd en vrolijke gezangen, 
liet daar zijn harp aan somb're wilgen hangen. 
 
O Babylon, wij zien eerlang u straffen; 
gelukkig hij, die u zal loon verschaffen, 
die u vergeldt al wat g' ons hebt misdaan; 
Gelukkig hij, die u terneer zal slaan, 
uw kinderen zal grijpen, o gij trotsen, 
en wredelijk verplett'ren aan de rotsen. 

 
Verkondiging 
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Zingen Op Toonhoogte 132 vers 1, 2 en 3  
1 Zie hoe Jezus lijdt voor mij, 
aan het kruis de dood nabij. 
Die voor mij het oordeel draagt; 
Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer – Hij voor mij! 
Wie wil worden zoals Hij? 
Zoveel pijn, ongerechtigheid, 
is op Hem die voor mij strijdt. 
 
2 Zie hoe Jezus biddend strijdt 
met de pijn, verlatenheid. 
Zo alleen, verwond, roept Hij: 
Mijn God, waarom verlaat U mij? 
Zie wat Jezus heeft gedaan, 
in Zijn lijden heeft doorstaan. 
Zoveel liefde verwondert mij, 
niemand heeft zo lief als Hij. 
 
3 Als de Heer zijn leven geeft 
vlucht de dag, de aarde beeft. 
Zelfs de dood verliest haar macht 
als Jezus roept: het is volbracht! 
Waarlijk Hij is Zoon van God, 
die voor ons gekruisigd wordt. 
Door Zijn wonden genezen wij; 
in Zijn dood maakt Hij ons vrij. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 27 vers 7 

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op de Heer', godvruchte schaar, houd moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed. 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer'. 
 

Zegen 
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Na de dienst 
Zang: God of this city 
(1) 
You're the God of this city, 
You're the King of these people, 
You're the Lord of this nation, 
You are. 
You're the light in this darkness, 
You're the hope to the hopeless, 
You're the peace to the restless, 
You are. 
There is no one like our God. 
There is no one like our God. 

 
U bent de God van deze stad. 
U bent de Koning van deze mensen. 
U bent de Heer van deze natie. 
U bent het. 
U bent het licht in deze duisternis. 
U bent de hoop voor de mensen zonder hoop. 
U bent de vrede voor wie geen rust heeft. 
U bent het. 
Er is niemand als onze God. 
Er is niemand als onze God. 

 
(2) 
For greater things have yet to come 
and greater things are still to be done in this city. 
Greater things have yet to come 
and greater things are still to be done in this city. 
 

(Repeat 1) 
(Repeat 2) 
 
Greater things have yet to come, 
and greater things are still to be done here. 
 
There is no one like our God. 
There is no one like You, God. 
 
For greater things have yet to come 
And greater things are still to be done in this city 
Greater things have yet to come 
and greater things are still to be done. 
 

Want grotere dingen gaan er nog komen,  
En grotere dingen moeten er nog gebeuren in deze stad. 

 
We believe, we believe in you, God. 
 

Wij geloven, wij geloven in U, God. 
 
Greater things have yet to come, 
and greater things are still to be done in this city. 
Greater things have yet to come 
and greater things are still to be done here. 
Greater things, still to be done here. 
 

Want grotere dingen gaan er nog komen,  
En grotere dingen moeten er hier nog gebeuren. 


