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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld - 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in De Parel, zondag 24 april 2022 
Aanvang 09.30 uur 
 
 
Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
 
 
Voor de dienst 

Zang: Hoor jij de vogels nog fluiten? 
Hoor jij de vogels nog fluiten? 
Zie jij de boog nog in de wolken staan? 
Of zit je hoofd zo vol gestopt 
waardoor je onbereikbaar wordt, 
waardoor de zegeningen steeds aan jou voorbijgaan? 
 
De dief is bezig met stelen. 
Hij rooft de vreugde uit je leven weg. 
Toch is het mogelijk in de strijd 
dat je van binnen wordt verblijd, 
als je alles wat je vasthoudt bij Hem neerlegt. 
 
Dan mag je het weer zien, 
als je alles bij Hem neerlegt. 
Als je alles in Zijn handen legt 
kan jij Zijn schoonheid zien. 
Je mag het dan weer zien, 
alle goedheid in het leven, 
alles wat Hij jou gegeven heeft. 
Je mag het dan weer zien. 
 
Dus richt je ogen naar boven, 
ook als de last je zicht vertroebeld heeft. 
Want het blijft een zekerheid 
dat God je hele leven leidt; 
o. en dat te weten is wat echte rust geeft. 
 
Dan gaat de wereld weer open, 
de dingen die je zo vaak hebt gemist; 
een zachte stem in de natuur; 
kleine wonderen ieder uur 
die je steeds weer laten zien dat Hij dichtbij is. 
 
Dan mag je het weer zien, 
als je alles bij Hem neerlegt. 
Als je alles in Zijn handen legt 
kan jij Zijn schoonheid zien. 
Je mag het dan weer zien, 
alle goedheid in het leven, 
alles wat Hij jou gegeven heeft. 
Je mag het dan weer zien. 
 
Ik mag het nu weer zien, 
nu ik alles bij Hem neerleg. 
Nu ik alles in Zijn handen leg 
kan ik Zijn schoonheid zien. 
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Ik mag het nu weer zien, 
alle goedheid in het leven, 
alles wat Hij mij gegeven heeft; 
ik mag het nu weer zien, 
ik mag het nu weer zien. 

 
Instrumentale muziekmuziek; mededelingen op het scherm 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 396 vers 1 en 2 

Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op Zijne troon. 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak mijn ziel, en zing 
van Hem, die voor u stierf, 
en prijs Hem in all’ eeuwigheen, 
die ’t heil voor u verwierf. 
 
Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen ’t gans heelal 
wat Hij voor ’t mensdom deed. 
De eng’len om Gods troon, 
all’ overheid en macht, 
zij buigen dienend zich ter neer 
voor zulke wond’re pracht. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 103 vers 7 en 8 

Geen vader sloeg met groter mededogen 
op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, 
dan Isrels HEER' op ieder, die Hem vreest. 
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, 
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 
en dat wij stof, van jongs af, zijn geweest. 
 
Gelijk het gras is ons kortstondig leven, 
gelijk een bloem, die op het veld verheven, 
wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer; 
wanneer de wind zich over 't land laat horen, 
dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren; 
men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. 

 
Wetslezing 
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Zingen Psalm 72 vers 10 en 11 
Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 
't gezegend heidendom 
't geluk van deze Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom. 
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 
bekleed met mogendheên; 
de HEER, in Israël geprezen, 
doet wond'ren, Hij alleen. 
 
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
men loov' Hem vroeg en spa; 
de wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
met amen, amen na. 

 
Gebed  
  
Kindermoment 
 
Schriftlezing Lukas 24 : 36 - 43 
 
Inzameling van de gaven (collectemoment) 
 
Zingen Op Toonhoogte 73 vers 3 en 5 (Psalm 149 nb) 

De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die de Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan Zijn naam bij dag en nacht 
en roemt Zijn grote macht. 
 
Nu zal, gelijk er staat geschreven, 
Gods volk in volle vrede leven. 
De boze vijand is verslagen. 
Prijs ’s Heren welbehagen! 
Na het duister der wereldnacht 
blinkt de luister van Gods geslacht. 
Hemel en aarde stemmen saam 
en prijzen ’s Heren naam. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Op Toonhoogte 393 

Er is een dag, 
waar al wat leeft al lang op wacht, 
een dag van blijdschap, 
als heel de schepping wordt bevrijd. 
En op die dag, 
dan komt de Heer en haalt zijn bruid, 
die rein en stralend 
Opgaat in zijn heerlijkheid. 
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Er klinkt geschal, 
wanneer de graven opengaan 
en doden opstaan, 
voor eeuwig levend door zijn kracht. 
Hun aardse tent 
wordt nu bekleed met heerlijkheid, 
de dood verzwolgen, 
overwonnen voor altijd. 

Refrein: 
Spoedig zullen wij Hem zien 
en voor altijd op Hem lijken 
en Jezus kennen zoals Hij is, amen! 
Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 
want wij zullen met Hem leven 
in zijn nabijheid, voor altijd. 
Amen, amen! 

 
Dus kijk omhoog 
en zie wat nog verborgen is, 
maar wat beloofd is, 
dat blijft in alle eeuwigheid. 
En als je lijdt, 
weet dat het maar voor even is. 
Als Jezus terugkomt, 
deel je in zijn heerlijkheid 

Refrein: 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 395 

Refrein: 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 

 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor Zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 

Refrein 
 
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
  

Jezus komt in heerlijkheid,, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

 
Zegen 
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Na de dienst  
Zang: Op Toonhoogte 302 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 

(Refrein) 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

(Refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

(Refrein 2x) 
 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. (2x) 

 
 


