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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 17 april 2022, aanvang 09.30 uur 
 

Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
 
Jezus zegt:  
 

 
(naar Johannes 11 : 25) 

 
Eerste Paasdag 
 
Voor de dienst: 

Zang: Door Hem volbracht 
Wie beseft hoe ver Zijn lijden reikt?            
Hij doorstaat de diepste eenzaamheid; 
Jezus, het lam van God. 
 
Aan het kruis sterft Jezus onze dood, 
draagt mijn lijden, wordt daar deelgenoot, 
deelt mijn gebrokenheid. 
Hij voert voor mij de strijd. 
 
Niet eenzaam zal ik verder gaan, 
want in Hem is nieuwe kracht. 
Hoe zwaar mijn leven hier ook is; 
het is door Hem volbracht! 
 
In dit leven ben ik niet alleen; 
Jezus draagt mij door de moeiten heen. 
Zal door de strijd en pijn 
de overwinnaar zijn. 
 
Niet eenzaam zal ik verder gaan, 
want in Hem is nieuwe kracht. 
Hoe zwaar mijn leven hier ook is; 
het is door Hem volbracht! 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 
 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Psalm 118 vers 11 

De steen, die door de tempelbouwers 
veracht’lijk was een plaats ontzegd, 
is, tot verbazing der beschouwers, 
van God ten hoofd des hoeks gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door ’s HEEREN hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onz’ ogen; 
wij zien het maar doorgronden ’t niet. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 107  

1 Christus, onze Heer, verrees, halleluja!  
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!  
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,  
bracht ons in Gods vrijheid thuis,  
halleluja!  
 
2 Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,  
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,  
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,  
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!  
 
3 Maar Zijn lijden en Zijn strijd, halleluja,  
heeft verzoening ons bereid, halleluja!  
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!  
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja! 

 
Wetslezing 
 
Zingen Op Toonhoogte 108  

1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem  
die galmt door gans Jeruzalem.  
Een heerlijk morgenlicht breekt aan:  
de Zoon van God is opgestaan! 
 
2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld;  
Hij overwon, die sterke Held.  
Hij steeg uit ’t graf door Vaders kracht,  
want Hij is God, bekleed met macht! 
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3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,  
want alles, alles is voldaan;  
wie in ’t geloof op Jezus ziet,  
die vreest voor dood en duivel niet. 
 
4 Want nu de Heer is opgestaan,  
nu vangt het nieuwe leven aan;  
een leven, door Zijn dood bereid,  
een leven in Zijn heerlijkheid. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Markus 15 : 37 - 16 : 8 
 
Kindermoment 
 
Zingen Op Toonhoogte 432 

1 Klap in je handen van blijdschap:  
Dit is de dag die God ons geeft. 
Dit is de dag van je leven, 
dit is het feest dat Jezus leeft. 
 

Refrein 
Jezus is opgestaan, 
en Hij leeft: halleluja! 
Jezus is opgestaan, 
en Hij leeft: halleluja! 

 
2 Klop op de deur bij de mensen: 
Dit is de dag die God ons geeft. 
Kom uit je donkere huizen, 
kom naar het feest dat Jezus leeft. 

Refrein 
 
3 Zing op de straten en pleinen: 
Dit is de dag die God ons geeft. 
Zing van het licht en het leven, 
zing van het feest dat Jezus leeft. 

Refrein 
 
Inzameling van de gaven  
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Zingen Op Toonhoogte 111 
1 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. 
 

Refrein: 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op Zich nam. 

 
2 Verdreven is de schaduw van de nacht, 
en wie Hem wil aanvaarden 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. 

Refrein 
 
3 Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 

Refrein 
 
Verkondiging 
 
Zingen Opwekking 857  

Wie troost in leven en in dood? 
Christus zelf! Christus zelf! 
Wat geeft ons zekerheid en hoop? 
Wij zijn nu Zijn eigendom. 
Wie houdt ons leven in Zijn hand? 
Wat is ooit sterker dan Zijn plan? 
Wie houdt ons vast – tot aan het eind? 
Zijn liefde houdt ons overeind. 

 
Refrein: 
O zing hallelujah! 
Eén Hoop leeft voor eeuwig. 
Oh zing hallelujah! 
Jezus Christus wordt verhoogd. 
Hoop in leven en in dood! 
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Welk woord kalmeert de bangste ziel? 
God is goed! God is goed! 
Waarin kan ik Gods goedheid zien? 
Bovenal in Jezus’ bloed. 
Wie staat er boven storm en angst, 
leert ons geloven, desondanks? 
Wie stuurt de stroming die ons stuwt 
naar vaste wal, naar Jezus toe? 

Refrein 
 

Wat zingen wij tegen de dood? 
Christus leeft! Christus leeft! 
Waarmee wordt ons geloof beloond? 
Eeuwig leven, dichtbij Hem. 
Hij wekt ons op, als Hij verschijnt, 
zonde en dood zijn dan voorbij; 
Een feest vol vreugde, zonder eind: 
Bij Christus zijn, in eeuwigheid! 

Refrein 
 

Jezus Christus wordt verhoogd. 
Hoop in leven en in dood! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 129 

1 U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.  

Refrein: 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer.  

 
2 Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer, 
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren blijd’ en welgezind;  
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’ 

Refrein 
 
3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,  
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?  
In Zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot;  
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 

Refrein 
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Zegen 
 
 
Na de dienst 

Zang: 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: 
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 
 

 


