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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. M.J. van Oordt, Delft 
 
 
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 Psalm 91 vers 1 en 2 (nb) 

1 Heil hem wie God een plaats bereidt 
in Zijn verheven woning; 
hij overnacht in veiligheid 
bij een almachtig koning. 
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild, 
mijn toevlucht en mijn veste, 
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt 
voor mij altijd het beste. 
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2 God redt uw ziel van nood en dood, 
Hij heeft u aangenomen; 
een vogel, die ternauwernood 
is aan de strik ontkomen. 
De Heer zal over uw bestaan 
Zijn sterke vleugels breiden. 
Hij is, in trouw u toegedaan, 
uw schild en pantser beide. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 56 (tweemaal) 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven, 
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 

 
Gods gebod 
 
Zingen Op Toonhoogte 1 (tweemaal) 

Welzalig de man, die niet wandelt  
in de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars,  
noch zit in de kring der spotters,  
maar aan des Heren wet  
zijn welgevallen heeft, 
en diens wet overpeinst  
bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom,  
geplant aan waterstromen,  
die zijn vrucht geeft op tijd,  
welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 
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Gebed  
  
Kinderlied Op Toonhoogte 435 

Waarom bleef U zo stil toen ze U vroegen: 
bent U de koning der Joden? 
Waarom bleef U zo stil toen ze U sloegen 
en aan het kruis wilden doden? 

(Refrein)  
Dacht U aan ons en dat U de Vader zou zien, 
dacht U aan ons, misschien? 

 
Waarom vocht U niet terug toen ze U vonden 
en als een dief wilden vangen? 
Waarom vocht U niet terug toen ze U bonden 
en aan een kruis wilden hangen? 

(Refrein)  
 
Waarom zei U geen woord toen ze zo spuugden, 
en U bespotten en lachten? 
Waarom zei U geen woord toen ze U duwden 
en U naar Golgotha brachten? 

(Refrein 2x) 

 
Schriftlezing Numeri 6 : 22 – 27, Markus 10 : 13 - 16 
 
Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen Psalm 134 

1 Looft, looft nu aller heren Heer', 
gij Zijne knechten, geeft Hem eer, 
gij, die des nachts Zijn huis bewaakt 
en voor Zijn dienst in ijver blaakt! 
 
2 Heft uwe handen naar omhoog, 
slaat naar het Heiligdom uw oog, 
en knielt eerbiedig voor Hem neer: 
Looft, looft nu aller heren HEER'! 
 
3 Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren HEER'! 

 
Verkondiging 
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Zingen Op Toonhoogte 306 
Refrein 
Glorie aan God. 
Glorie aan God. 
Glorie aan God. 
Glorie aan God. 

  
Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij ’s het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, 
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, 
wij knielen voor Jezus. 
Groot is Zijn troon, 
eeuwig Zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 

Refrein 
 
Kondigt het aan, 
door de kracht van Zijn naam: 
heel de aard’ wordt vervuld 
van Zijn glorie! 
Satan, hij beeft, 
want hij weet: Jezus leeft! 
Hij ’s verslagen, 
het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

Refrein 
  
Heersen met Hem 
op de troon en Zijn stem 
spreekt van liefde, 
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij, alle tranen voorbij, 
eeuwig vreugde voor God, 
lof, aanbidding: 
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waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

Refrein 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 168 

1 Zegen ons Algoede, 
neem ons in Uw hoede 
en verhef Uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
2 Stort, op onze bede, 
in ons hart Uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van Uw Geest bij dag en nacht. 
 
3 Amen, amen, amen, 
dat wij niet beschamen, 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, Uw naam ter eer. 

 
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. 
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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. 

 


