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 Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld - 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in De Parel, zondag 27 maart 2022 
Aanvang 09.30 uur 
 
 
Voorganger:  
Ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam 
 
 
Vijfde lijdenszondag 
 
 
 
Voor de dienst 

Zang: Via dolorosa 
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 118 

1 Jezus leeft en ik met Hem! 
Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en Zijn stem 
roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik Zijn licht aanschouw, 
dit is al waar ik op bouw. 
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2 Jezus leeft! Hem is het rijk 
over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk, 
eeuwig heersen, eeuwig leven. 
God blijft Zijn beloften trouw, 
dit is al waar ik op bouw. 
 
3 Jezus leeft! Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij te na komt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in ’t nauw, - 
dit is al waar ik op bouw. 
 
4 Jezus leeft! Nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
Gij zijt al waar ik op bouw! 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 119 vers 47 en 48 

'k Ben eeuwiglijk gedachtig aan Uw woord, 
want ik ontving door Uw bevelen 't leven. 
'k Ben d' Uwe, HEER; geleid mij ongestoord; 
behoud mij toch, naar 't woord aan mij gegeven; 
ik heb met lust Uw wetten nagespoord, 
en die gezocht, door Uwe Geest gedreven. 
 
Der bozen schaar heeft lang op mij gewacht, 
om mij te doen vergaan in mijn ellenden; 
ik neem op Uw getuigenissen acht. 
Waar ik het oog op aarde heen moog' wenden, 
't volmaaktste vindt een eind', en derft zijn kracht, 
maar Uw gebod is wijd, en zal nooit enden. 

 
Gods gebod 
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Zingen Op Toonhoogte 468 
Laat de kind’ren tot Mij komen,  
alle alle kind’ren. 
Laat de kind’ren tot Mij komen,  
niemand mag ze hind’ren.  
Want de poorten van mijn rijk  
staan voor kind’ren open. 
Laat ze allen groot en klein  
bij Mij binnenlopen.  
 
Laat de mensen tot Mij komen,  
over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen,  
houd ze toch niet tegen. 
Want de poorten van Mijn rijk  
gaan ook voor hen open. 
Als ze aan een kind gelijk  
bij Mij binnenlopen. 

 
Gebed  
  
Schriftlezing Lukas 18 : 15 – 34, tekst vers 31 - 34 
 
Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen Psalm 103 vers 10 en 11 

De HEER' heeft Zich, als d' allerhoogste Koning, 
Een troon gevest in Zijne hemelwoning. 
Zijn koninkrijk heerst over 't wereldrond. 
Looft, looft, den HEER', gij Zijne legermachten, 
Gij englen, die Hem dient met heldenkrachten, 
En vaardig past op 't woord van Zijnen mond. 
 
Looft, looft, den HEER', gij Zijne legerscharen, 
Wier lust het is, op Zijnen wenk te staren. 
Dat hemel, aard' en zee en berg en dal, 
Hoe ver men ook Zijn schepter ziet regeren, 
Nu Zijnen Naam en grote deugden eren; 
En gij, mijn ziel, loof gij Hem bovenal. 

 
Verkondiging 
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Zingen Psalm 44 vers 8 en 9 
Gij doet ons tot een spreekwoord strekken 
de heid'nen, waar G' ons heen doet trekken; 
en 't volk, dat ons te snood berooft, 
schudt over ons, afkerig, 't hoofd. 
Mijn schande stelt men vals in 't licht, 
z' is nimmer uit mijn oog geweken; 
de schaamte dekt mijn aangezicht, 
zodat ik 't hoofd niet op durf steken. 
 
De stem des honers moet ik horen, 
zijn lastertaal klinkt mij in d' oren; 
de boze vijand koelt zijn moed, 
en dorst wraakgierig naar ons bloed. 
Wij hebben echter in die smart, 
schoon wij dit alles ondervonden, 
U niet vergeten in ons hart, 
noch trouw'loos Uw verbond geschonden. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 124 

1 Mijn Jezus, ik hou van U, 
ik noem U mijn Vriend. 
Want U nam de straf op U 
die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, 
mijn Redder bent U; 
'k heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
2 Mijn Jezus, ik hou van U, 
want U hield van mij 
toen U aan het kruis hing, 
een wond in Uw zij. 
Voor mij de genade, 
een doornenkroon voor U; 
'k heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
3 Ik zal van U houden 
in leven en dood. 
En ik wil U prijzen, 
zelfs dan in mijn nood. 
Als ik kom te sterven, 
dan roep ik tot U: 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
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4 Als ik in Uw glorie, 
Uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij voor U, 
in Uw heiligdom. 
Gekroond met Uw heerlijkheid 
zal 'k zingen voor U: 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
maar nooit zoveel als nu. 

 
Zegen 

 
 
Na de dienst  

Zang: Goud 
Ik zie goud in jou,          
want ik zie God door jou. 
Ik zie goud want jij bouwt op de Rots. 
 
Ik zie jou gaan, in Jezus Naam. 
Geruisloos in stilte, verwarm jij de kilte om jou heen. 
 
Ik zie jou gaan, geduldig en trouw. 
Met vuur in jouw ogen, bezield en bewogen. 
Ik heb respect voor jou. 
 
Ik zie goud in jou. 
Want ik zie God door jou. 
Ik zie goud. Je bent als zout in jouw wereld. 
 
Geef nooit op. Kijk naar boven 
Kijk door de wolken, dwars door de zorgen en voel de zon die schijnt. 
 
Geef nooit op, maar vervolg jouw reis. 
Op weg naar de eindstreep. Op weg naar een groot feest en de hoogste prijs. 
 

Refrein:      
Ik zie goud in jou, 
want ik zie God in jou. 
Ik zie goud want jij bouwt op de Rots. 
Ik zie goud in jou, 
want ik zie God door jou. 
Ik zie goud. Je bent als zout in jouw wereld. 

 


