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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld - 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in De Parel, zondag 10 april 2022 
Aanvang 09.30 uur 
 
 
Voorganger:  
Br. T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland 
 
Palmzondag 
 
 
Voor de dienst 

Zang en/of instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 
 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Intochtslied Op Toonhoogte 319 

Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. 
Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. 
Heer, ons hart is vol lof. 
Wij verhogen Uw naam. 
Wees verheven, o Heer, mijn God, 
hosanna in de hoge. 
 
Glorie, glorie, glorie voor de Koning. 
Heer, ons hart is vol lof. 
Wij verhogen Uw naam. 
Wees verheven, o Heer, mijn God, 
glorie voor de Koning. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 118 vers 13 en 14 

Gezegend zij de grote Koning, 
Die tot ons komt in 's HEEREN naam! 
Wij zeeg'nen u uit 's HEEREN woning; 
wij zegenen u al te zaâm. 
De HEER is God, door Wie w' aanschouwen 
het vrolijk licht, na bang gevaar; 
bindt d' offerdieren dan met touwen 
tot aan de hoornen van 't altaar. 
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Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
verhogen Uwe majesteit. 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 
want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 

 
Leefregels 
 
Verootmoediging 
 
Zingen Op Toonhoogte 131 

1 Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 
met een kruis op Zijn rug en een doornenkroon. 
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: 
‘Kruisig Hem!’ 
Zo gaf God Zijn eigen Zoon. 
 
2 Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha, 
als de Koning der Joden wordt Hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan 
als Hij roept: ‘Het is volbracht’. 
 
Refrein 
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
 
3 In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is nu weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
Refrein 
 
4 En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. 
Refrein 
 
Uw genade is mij genoeg (2x). 

 
Gebed  
  
Kindermoment 



3 
 
 

 
Kinderlied Op Toonhoogte 430 

1 Hosanna, hosanna, we maken een rij. 
Hosanna, hosanna, 
want de Koning komt voorbij. 

Refrein (2x) 
Gezegend is Hij 
die komt in de naam, 
die komt in de naam van de Heer. 

 
2 Hosanna, hosanna, Hij rijdt door het land. 
Hosanna, hosanna 
neem een palmtak in je hand 

Refrein  
 
3 Hosanna, hosanna, de vijand opzij! 
Hosanna, hosanna 
en dan eindelijk weer vrij. 

Refrein  
 
4 Hosanna, hosanna, we maken een troon. 
Hosanna, hosanna, 
het wordt allemaal sjaloom. 

Refrein  
 
5 Hosanna, hosanna, maar zie je het niet? 
Hosanna, hosanna, 
onze Koning heeft verdriet. 

Refrein  
 
Schriftlezing Mattheüs 16 : 24 – 28 en 21 : 1 - 11 
 
Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen Psalm 22 vers 13 en 14 

Ik loof eerlang U in een grote schaar, 
en, wat ik U beloofd' in 't heetst gevaar, 
betaal ik, op het heilig dankaltaar, 
bij die U vrezen. 
't Zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, 
ten dis geleid, 
wie God zoekt, zal Hem prijzen. 
Zo leev' Uw hart, door 's hemels gunstbewijzen, 
in eeuwigheid. 
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Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond; 
haast wendt het zich tot God met hart en mond; 
en, waar men ooit de wildste volken vond, 
zal God ontvangen 
aanbidding, eer en dankb're lofgezangen. 
Want Hij regeert, 
en zal Zijn almacht tonen; 
Hij heerst, zover de blindste heid'nen wonen, 
tot Hem bekeerd. 

 
Verkondiging: Kruisig en sterf 
 
Zingen Opwekking 858 

Als ik alleen maar de strijd zie, 
ziet U overwinning 
Als ik alleen maar een berg zie, 
ziet U die berg verzet. 
En als ik door een diep dal ga, 
troost U mij met liefde. 
Want ik heb niets meer te vrezen, 
ik ben veilig Heer, met U. 

Refrein 
Wanneer ik strijd, dan strijd ik geknield, 
met mijn handen omhoog. 
O God, de strijd behoort U toe. 
Elke angst leg ik voor U neer. 
Ik zing heel de nacht. 
O God, de strijd behoort U toe. 

 
Als U voor mij uit gaat, 
wie houdt mij dan tegen? 
Want, Jezus, er is niets onmogelijk voor U. 
Als ik alleen maar de as zie, 
ziet U de schoonheid. 
Als ik alleen maar het kruis zie, 
ziet U het lege graf. 

Refrein 
 
Machtige Redder, 
U leidt ons verder. 
Ja, niets of niemand is gelijk aan onze God. 
U straalt in het donker. 
U heeft overwonnen, 
want niets of niemand is gelijk aan onze God (x2) 

Refrein 
 
O God, de strijd behoort U toe. 
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Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Ik leef (Sela) 

Ik leef door te sterven, 
door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 
 
Hij vraagt ons hem te volgen. 
Ik ga hem achterna. 
Zijn weg leidt naar het leven, 
maar ook langs Golgotha. 
 
Daar leer ik los te laten, 
zoals Jezus heeft gedaan. 
Daar sterft mijn oude mens, 
om met hem weer op te staan. 
 
Voor hem is heel mijn leven. 
Ik leg het voor hem neer. 
Wat heb ik te verliezen? 
Mijn rijkdom is de Heer! 
 
Ik volg met open handen 
en ontvang wat hij mij geeft. 
Zo sterf ik aan mijzelf, 
omdat Jezus in mij leeft. 
 
Ik leef... 

 
Zegen 

 
 
Na de dienst  

Zang: Our God is an awesome God 
(2 x) 
Our God is an awesome God. 
He reigns from heaven above 
with wisdom, power, and love. 
Our God is an awesome God. 
 

Onze God is een ontzagwekkende God. 
Hij regeert vanuit de hemel hierboven 
met wijsheid, kracht en liefde. 
Onze God is een ontzagwekkende God. 

 
 


