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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 10 april 2022, aanvang 18.00 uur 
 
 
 

Voorganger: Ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg 
 
 
Palmzondag 
 
Voor de dienst: 

Zang: Verwondering 
In Uw uitgestrekte armen 
ligt verlossing voor me klaar. 
en in Uw doorboorde handen 
is mijn last veel minder zwaar. 
 
En in Uw oneindige genade 
ligt ook mijn levensplan. 
Maar als ik daar soms bij nadenk, 
dan snap ik er niks van. 

 
Refrein: 
Heer, ik heb een vraag aan U. 
Ik zou soms wel willen weten 
hoe U elke dag opnieuw 
weer zoveel om mij kan geven. 
Want Heer, ik ben zo graag bij U 
maar ook zo vaak gaat het fout. 
Dan word ik steeds weer verbaasd 
door Uw liefde en Uw trouw, 
door Uw liefde en Uw trouw 
 

Door de dood bent U verheerlijkt 
na Uw allerzwaarste strijd. 
Jezus, Uw leven inspireert 
zoveel mensen, en ook mij. 
 
En als ik niet bij U durf te komen 
omdat ik denk dat dat niet kan, 
dan staat U met Uw armen open, 
en dan snap ik er niks van. 

Refrein 
 

Als een offer voor de schuld 
van alle mensen ooit 
hebt U op Golgotha 
al mijn levensplan voltooid. 
 
En als ik daar dan aan denk 
en besef hoe U steeds vocht 
en toen dwars tegen de dood in 
Mij hebt vrijgekocht, 
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dan maakt het niet meer uit, 
kan mijn verstand er niet meer bij. 
En dan kan ik U slechts aanbidden 
om wat U betekent voor mij, 
om wie U bent voor mij. 

 
 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 119 vers 1 en 2  

Jezus, leven van mijn leven, 
Jezus, dood van mijne dood, 
die voor mij U hebt gegeven 
in de bangste zielenood, 
opdat ik niet hooploos sterven, 
maar Uw heerlijkheid zou erven, 
duizend-, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 
 
Gij, o Jezus, hebt gedragen 
lasteringen, spot en hoon, 
zijt gebonden en geslagen, 
Gij, des Vaders eigen Zoon, 
om van schuld en eeuwig lijden 
mij, verloorne, te bevrijden, 
duizend-, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 130 vers 1 en 2 (De Nieuwe Psalmberijming 2021) 

Vanuit het diepe duister 
vind ik geen uitweg, HEER. 
Ik schreeuw om redding; luister, 
geef aandacht, reageer. 
U kent mijn hele leven, 
mijn zondige gedrag. 
Toch wilt U steeds vergeven. 
Uw naam verdient ontzag! 
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Ik blijf de HEER verwachten, 
mijn ziel ziet uit naar Hem. 
Zijn woord vult mijn gedachten; 
ik hunker naar zijn stem. 
De HEER laat van zich horen, 
blijf hopen, Israël! 
Eens zal de morgen gloren 
van redding en herstel. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 68 vers 10 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
zelfs bij het naad’ren van de dood, 
volkomen uitkomst geven. 
 

Gebed  
 
Schriftlezing Mattheus 26 : 57 - 68 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 71 vers 3 en 15 

Bevrijd mij van 't geweld des snoden, 
die 't heilig recht verkracht; 
wiens trotsheid mij veracht. 
Ik wacht op U, o God der goden, 
op Wie ik vast vertrouwde, 
van dat ik 't licht aanschouwde. 
 
Gij deed mij veel benauwdheid smaken 
en drukkend harteleed; 
maar, tot mijn hulp gereed, 
zult Gij mij weder levend maken, 
mij uit de afgrond trekken, 
en met Uw vleug'len dekken. 
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Verkondiging, thema: God krijgt de schuld 
 
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. 
 
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. 
 

Dankgebed en voorbeden 
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Zingen Op Toonhoogte 120 
1 Jezus, Hij kwam om ons leven te geven, 
daarom verliet Hij Zijn vaderlijk huis. 
Hij gaf aan mij het eeuwige leven 
door te sterven aan het kruis. 
Ik zie nu Zijn tranen en zie nu Zijn wonden. 
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij. 
Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde. 
Prijs de Heer; nu ben ik vrij! 

Refrein: 
Ik ben zo dankbaar, Heer 
voor wat U heeft gedaan. 
En heel mijn hart aanbidt 
Uw heil’ge naam. 
En Heer, ik hou van U, 
want U hield eerst van mij. 
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij. 

 
2 Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonden. 
Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood. 
Nu houdt de dood mij niet langer gebonden, 
ook al was mijn zonde groot. 
Want Hij is niet lang in het graf gebleven. 
De dood kon onmoog’lijk Gods liefde verslaan. 
Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven. 
Heel de schepping roept Zijn naam. 

Refrein 
 

Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: Hard geslagen, vastgenageld (Sela) 
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.  
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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. 

 


