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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 1 mei 2022, aanvang 09.30 uur 
 
 

Voorganger:  
Ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam 
 
 
 
Voor de dienst: 

Zang: De passie (Hillsong) 
De passie van mijn redder, 
de hartstocht van mijn God, 
Zijn grenzeloze liefde 
heeft door het kruis het laatste woord. 
 

Refrein:       
Mijn schuld is weg, 
de prijs betaald. 
Het kruis dat overwon het graf, 
want Jezus’ bloed dat kocht mij vrij; 
bracht dood aan dood 
en leven voor mij. 

 
De onschuldige veroordeeld 
en de schuldige bevrijd - 
de dood heeft Hij gedragen 
en door Hem ben ik bevrijd 

Refrein 
 
Ik geef mijn leven 
om U te eren. 
Door het lam dat U gaf 
ben ik vergeven. 
Redder van zondaars 
gekroond voor eeuwig. 
Want het lam dat U gaf 
is herrezen.   (2x) 

Refrein 
 
Bracht dood aan dood 
en leven voor mij. 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 
 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Op Toonhoogte 292 

U, die mij geschapen hebt, 
U wil ik aanbidden als mijn God. 
In voor- en tegenspoed,  
Uw liefde doet mij zingen. 
U, die mij geschapen hebt, 
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel,  
en U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
U bent mijn bestemming. 
U hebt mij gemaakt om als Uw kind  
in voor- en tegenspoed  
Uw liefde uit te stralen. 
Dit is mijn bestemming. 
Dienen met verstand en met gevoel  
vanuit gehoorzaamheid. 
Heer, U bent mijn doel. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 40 vers 2 en 5  

Hij geeft m' opnieuw een danklied tot Zijn eer, 
een lofzang. Velen zullen 't zien, 
en God eerbiedig hulde biên, 
Hem vrezen, en vertrouwen op de HEER. 
Wel hem, die 't Opperwezen 
dus kinderlijk mag vrezen, 
op Hem vertrouwen stelt, 
en, in gevaar, geen kracht 
van ijd'le trotsaards wacht, 
van leugen of geweld. 
 
Uw heilleer wordt door mij alom verbreid; 
'k bedwing mijn tong en lippen niet; 
Gij weet het, HEER, die alles ziet. 
Mijn hart verbergt nooit Uw gerechtigheid; 
Uw waarheid doe ik horen; 
Uw heil, de mens beschoren, 
vloeit daaglijks uit mijn mond; 
Uw gunst, Uw trouw, Uw woord 
en Godsgeheimen, hoort 
Uw talrijk volk in 't rond. 
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Wetslezing 
 
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 Mattheüs 28 : 16 – 20, tekst vers 16 
 
Kindermoment 
 
Zingen Op Toonhoogte 553 

Vertel het aan de mensen 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Wie vrede geeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
dat Jezus leeft. 
Vertel het aan de mensen. 
 
Want iedereen moet weten 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
Wie vrede geeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
dat Jezus leeft. 
Iedereen moet weten. 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 66 vers 1, 2 en 10 

1 Juich, aarde, juich met blijde galmen 
de grote Schepper van 't heelal; 
zing d' eer Zijns naams met dankb're psalmen; 
verhef Zijn roem met lofgeschal. 
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Zeg: "O hoe vrees'lijk zijn Uw werken! 
Gij doet Uw wijdgeduchte kracht, 
o God, aan al Uw haters merken, 
die veinzend buigen voor Uw macht." 
 
2 Al 't aardrijk smeek' U, neergebogen; 
het heff' de schoonste psalmen aan, 
gezangen, die Uw naam verhogen, 
de glorie van Uw wonderdaân. 
Komt, allen, ziet Gods wijze wegen; 
wat is Zijn werking hoog geducht, 
hetzij Hij 't mensdom met Zijn zegen 
bezoekt, of met Zijn strenge tucht! 
 
10 God zij altoos op 't hoogst geprezen; 
lof zij Gods goedertierenheid, 
Die nimmer mij heeft afgewezen, 
noch mijn gebed gehoor ontzeid! 

 
Verkondiging 
 
 
Zingen Psalm 111 vers 2, 5 en 6 

2 Des HEEREN werken zijn zeer groot; 
wie ooit daarin zijn lust genoot, 
doorzoekt die ijv'rig en bestendig; 
Zijn doen is enkel majesteit, 
aanbiddelijke heerlijkheid, 
en Zijn gerechtigheid onendig. 
 
5 't Is trouw, al wat Hij ooit beval; 
het staat op recht en waarheid pal, 
als op onwrikb're steunpilaren. 
Hij is het, die verlossing zond 
aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond 
met hen in eeuwigheid bewaren. 
 
6 Zijn naam is heilig en geducht; 
de vijand beeft op Zijn gerucht; 
maar 's HEEREN vrees zal altoos wezen 
't begin der wijsheid; wie Gods hand 
die doet betrachten, heeft verstand; 
Zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. 

 
Dankgebed en voorbeden 
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Zingen Op Toonhoogte 232 
1 Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar, zonder praten 
hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept jou en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
 
2 Jezus die langs de straten kwam, 
en tollenaars terzijde nam: 
’k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor na dezen’, - 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
 
3 Christus die door de wereld gaat, 
verheft Zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, - het eeuwig leven. 

 
Zegen 
 
Zingen Wilhelmus vers 1 en 6 
 
 
Na de dienst 

Zang: Op Toonhoogte 385 
1 Maak ons tot een stralend licht 
voor de volken, 
een stralend licht 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet 
Wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
 
2 Maak ons tot een woord 
van hoop voor de volken, 
een levend woord 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 
 



6 
 
 

3 Maak ons tot een zegening 
voor de volken, een zegening 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
Wie elke schuld vergeeft. 
Uw genezing door ons heen. 
 
4 Maak ons tot een vrolijk lied 
voor de volken, een lied van dank 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld zingt 
voor Degeen die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen. 
 
5 En bouw Uw koninkrijk 
in de volken, Uw wil geschied' 
in de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat Jezus Christus heerst. 
Bouw Uw koninkrijk in ons. 
Bouw Uw koninkrijk op aard'! 

 
 


