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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 3 april 2022, aanvang 09.30 uur 
 

Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
 
Bediening Heilige Doop door Ds. M. Dubbelman aan 

• Laurens Fas (Laurens) de Groot 
en door Ds. C.D. Zonnenberg aan zijn kleinkind 

• Benjamin Cornelis (Boaz) Zonnenberg 
 
 
Zesde lijdenszondag 
 
Voor de dienst: 

Zang: Verwachten 
Ik zie uit naar de Heer. 
Ik zie uit naar de Heer. 
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar Zijn Woord. (2x) 
 
Wij verwachten vol verlangen de Heer. 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd, 
Op Zijn heilige naam vertrouwen wij. 
 
Ik zie uit naar de Heer. 
Ik zie uit naar de Heer. 
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord. (2x) 
 
Wij verwachten vol verlangen de Heer. 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd. 
Op Zijn heilige naam vertrouwen wij. 
 
Mijn ziel verlangt naar de Heer. 
Mijn ziel verlangt naar de Heer, 
Meer dan wachters uitzien naar de morgen. (2x) 
 
Wij verwachten vol verlangen de Heer. 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd, 
Op Zijn heilige naam vertrouwen wij. 
Op Zijn heilige naam vertrouwen wij. 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
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Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 105 vers 5 

God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
bevestigt Hij van kind tot kind. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 36 vers 1, 2 en 3 (Psalm 87 nb)  

1 Op Sions berg sticht God Zijn heil’ge stede. 
Zij heeft Zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 
2 Rahab en Babel zullen u behoren. 
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de Heer. 
O moederstad, uit u is elk geboren! 
 
3 God zal hen Zelf bevestigen en schragen 
en op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kind’ren dragen. 

 
Lezing doopformulier 
 
Zingen Op Toonhoogte 358 (dopelingen worden binnengebracht) 

1 In het water van de doop,  
zien wij hoe God zelf belooft,  
dat Zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.  
Water dat getuigt en spreekt 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
  
2 Eén met Christus in Zijn dood 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.  
Eén met Christus, ingelijfd,  
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
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Refrein:  
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

  
3. In Zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk, die wereldwijd 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.  
Mensen overal vandaan 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 

Refrein 
 
Kindermoment 
 
Vragen aan de ouders 

- Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren 
zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis 
onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden 
van Zijn gemeente behoren gedoopt te zijn?  

- Belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de 
artikelen van het christelijk geloof vervat is, en in de christelijke kerk 
alhier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? 

- Belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind, van wie u vader en 
moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te 
onderwijzen en te laten onderwijzen?   

Wat is daarop uw antwoord? 
 
Bediening Heilige Doop 
 
Toezingen Psalm 134 vers 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'! 

 
De gemeente beantwoordt staande de volgende vragen: 

- Gemeente van Christus, belooft u voor de kinderen van de gemeente te 
bidden, opdat de vruchten van geloof en bekering in hun leven gezien 
zullen worden?  

- Wilt u Laurens en Boaz, die zojuist het teken van de doop ontvangen 
hebben, met liefde in uw midden opnemen als nieuwe leden van het 
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lichaam van Christus, in het besef dat u mede verantwoordelijkheid voor 
hen draagt?  

- Neemt u zich van harte voor om de gedoopte kinderen van de 
gemeente op voorbeeldige wijze voor te gaan op de weg naar het 
Koninkrijk van God door vruchten voort te brengen die aan uw doop en 
bekering beantwoorden?  

Wat is daarop uw antwoord? 
 
Zingen Op Toonhoogte 286 vers 1, 2, 5 en 6 (kinderen naar hun plaats; 
dopelingen verlaten de kerk) 

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan Uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot Uw lof en dienst bereid. 
 
2 Neem mijn handen, maak ze sterk 
door uw liefde tot uw werk. 
Maak, dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
5 Neem mijn wil en maak hem vrij,  
dat hij U geheiligd zij.  
Maak mijn hart tot Uwe troon, 
dat, o Heer, Uw Geest er woon’. 
 
6 Neem ook mijne liefde, Heer; 
‘k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mij zelf, en t’allen tijd 
ben ik aan U toegewijd. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Lukas 20 : 20 - 26 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Op Toonhoogte 123 vers 1, 2 en 6 

1 Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten.  
In deze zee verzinken mijn gedachten:  
o Liefde, die, om zondaars te bevrijden,  
zo zwaar moest lijden. 
 
2 ‘k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,  
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,  
in onze plaats gemarteld en geslagen,  
de zonde dragen. 
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6 Daar G’U voor mij hebt in de dood gegeven;  
hoe zou ik dan naar mijne wil nog leven?  
Zou ‘k U, o Heer, die voor mijn schuld wou lijden,  
mijn hart niet wijden? 

 
Verkondiging 
 
Zingen Op Toonhoogte 276  

1 Heer, wijs mij Uw weg  
en leid mij als een kind  
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 
Troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan 
 
2 Heer, leer mij Uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw Woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
leid mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
 
3 Heer, leer mij Uw wil  
aanvaarden als een kind  
dat blindelings en stil  
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt  
Uw weg te gaan,  
spreek door Uw Woord en Geest  
mijn hart en leven aan. 
Spreek door Uw Woord en Geest  
mijn hart en leven aan. 
 
4 Heer, toon mij Uw plan;  
maak door Uw Geest bekend  
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet,  
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de hoop opgeef,  
toon mij dat Christus  
heel mijn weg gelopen heeft.    
Toon mij dat Christus  
heel mijn weg gelopen heeft.    

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 25 vers 2 

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. 

 
Zegen 
 
 
Na de dienst 

Zang: Morgen dans je weer 
Prijs Hem, in je dag voor zorgen, 
in je angst voor morgen. 
Zing, zing dan je lied en prijs Hem, 
als de storm tekeergaat, 
als je nergens licht meer ziet; 
want God vergeet jou niet. 
 
Refrein (2x) 
Hij heelt je hart. 
Je huilt niet meer. 
Hij maakt je heel 
en morgen dans je weer. 
 
Prijs Hem. 
Laat de hele wereld weten 
dat God ons niet is vergeten. 
Wij zingen samen: 
 
Prijs Hem. 
Want Zijn liefde redt ons. 
Prijs Hem. 
Want Zijn Woord bevrijdt ons. 
Prijs Hem. 
Wij zingen samen: 
 
Prijs Hem. 
Onze God is machtig. 
Prijs Hem. 
Wat Hij maakt is prachtig. 
Prijs Hem. 
Hij houdt alles overeind. 
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Zijn liefde kent geen eind. 
Zijn liefde kent geen eind. 
 
Refrein 
 
Er komt geen einde aan Zijn koninkrijk 
want Hij komt terug 
en Hij zal Koning zijn. 
 
En Hij zal Koning zijn,  
Hij zal Koning zijn, 
Hij zal Koning zijn, 
Hij zal Koning zijn. 
 
Wij zingen samen 
Prijs Hem. 
Onze God is machtig. 
Prijs Hem. 
Wat Hij maakt is prachtig. 
Prijs Hem. 
Hij houdt alles overeind. 
Zijn liefde kent geen eind. 
Zijn liefde kent geen eind. 

 
 

 


