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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
De Parel, zondag 26 februari 2023, aanvang 09.30 uur 
 
Voorganger: Ds. C.D. Zonnenberg 
2e lijdenszondag 
 
Voor de dienst 

Zang: Op Toonhoogte 190 vers 1, 3 en 4 
1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
3 Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; 
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu. 
 
4 Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht, 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen zendt U ons weer uit,  
om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 72 vers 1, 2 en 3 (DNP21) 

1 God, laat de koning goed regeren,  
met recht en met beleid. 
Wil hem de wijze wetten leren 
van Uw gerechtigheid. 
Dan zal Uw volk in vrede leven, 
dan wordt er recht gedaan:  
verdrukten zal hij redding geven, 
verdrukkers pakt hij aan. 
 
2 Laat onze koning hooggeacht zijn  
zolang de zon bestaat. 
Moge hij eeuwen aan de macht zijn 
totdat de maan vergaat. 
Hij brengt nieuw leven, als de regen 
die dorstig land bevloeit: 
wie eerlijk leeft ervaart zijn zegen, 
terwijl de vrede bloeit. 
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3 Van zee tot zee zal hij regeren, 
van eiland tot woestijn. 
Elk volk zal hem als heerser eren 
en hem gehoorzaam zijn.  
Geschenken zullen binnenstromen, 
een schat aan eerbetoon. 
Ja, alle vorsten zullen komen 
en knielen voor zijn troon. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 247 

1 O Heer, de nacht komt over ons. 
Het grote oordeel wacht  
tot U zult spreken. 
O Heer, kunt U nog aanzien  
hoe Uw liefde wordt veracht,  
hoe mensen breken? 
Refrein 

Ontferm U Heer. 
Vergeef ons Heer. 
Genees ons Heer  
en maak Uw kerk weer nieuw. 
Herstel het recht. 
Geef vrede. 
Doorstroom het land  
met Uw gerechtigheid. 

 
2 O Heer, waar is de vredesduif,  
of zijn haar vleugels lam,  
voorgoed gebroken? 
O Heer, wij bouwen oorlogstuig  
en kinderen gaan dood  
van brood verstoken. 
Refrein 
 
3 O Heer, de macht van ’t duister  
doet zijn gif van angst en haat  
op aarde stromen. 
O Heer, laat ons ontwaken  
met de liefde die bevrijdt. 
Laat Uw rijk komen. 
Refrein 
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4 O Heer, toch zal het kruis voortaan  
als baken van de hoop  
boven ons land staan. 
Door het vuur zal men Uw schoonheid zien  
en zal Uw volk opnieuw  
voor U in brand staan. 
Refrein (laatste regel 2x) 

 
Gods gebod 
 
Zingen Psalm 32 vers 1 en 5 

Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, 
die van de straf voor eeuwig is ontheven, 
wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, 
voor 't heilig oog des Heeren is bedekt. 
Welzalig is de mens, wie 't mag gebeuren, 
dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, 
en die in 't vroom en ongeveinsd gemoed 
geen snood bedrog, maar blank' oprechtheid voedt. 
 
Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven, 
of als een muil, door domheid voortgedreven; 
gebit en toom, door 's mensen hand bestuurd, 
beteug'len 't woest en redeloos gediert'; 
laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen; 
wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen; 
maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, 
ziet zich omringd met Zijn weldadigheên. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Mattheüs 10 : 16 – 42 (tekst vers 16) 
16 Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus 
bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. 
17 Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan 
raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen. 
18 En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van Mij, 
tot een getuigenis voor hen en de heidenen. 
19 Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u 
spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken 
moet. 
20 Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u 
spreekt. 
21 De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden, en de 
vader het kind, en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. 



4 
 
 

22 En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie 
volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 
23 Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want 
voorwaar, Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden van Israël niet 
geëindigd hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is. 
24 De discipel staat niet boven de meester en de dienaar niet boven zijn heer. 
25 Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester, en 
dat de dienaar wordt zoals zijn heer. Als ze de Heere van het huis Beëlzebul 
genoemd hebben, hoeveel te meer Zijn huisgenoten! 
26 Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet 
geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. 
27 Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in het licht; en wat u hoort in het oor, 
predik dat op de daken. 
28 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet 
kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als 
lichaam te gronde kan richten in de hel. 
29 Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die 
zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. 
30 En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. 
31 Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. 
32 Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor 
Mijn Vader, Die in de hemelen is. 
33 Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook 
verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. 
 
34 Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben 
niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 
35 Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn 
vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter 
en haar schoonmoeder; 
36 en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. 
37 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of 
dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. 
38 En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. 
39 Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van 
Mij, zal het vinden. 
40 Wie u ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij 
gezonden heeft. 
41 Wie een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, zal het loon van een 
profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt omdat hij een 
rechtvaardige is, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. 
42 En wie een van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft 
omdat hij een discipel is, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet 
verliezen. 
 
Kindermoment 
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Kinderlied Op Toonhoogte 522 

Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat  
onder haar vleugels, waar het veilig zat  
tegen regen, tegen zonneschijn.  
Heer, zo wil ik bij U zijn. 
 
In de schaduw van Uw vleugels  
wil ik schuilen, wil ik schuilen. 
In de schaduw van Uw vleugels  
wil ik schuilen, o Heer. 
Refrein 

U bent mijn toevlucht, 
U bent mijn sterkte, 
U bent mijn schuilplaats, 
U, o Heer. 

 
In de schaduw van Uw vleugels  
wil ik schuilen, wil ik schuilen. 
In de schaduw van Uw vleugels  
wil ik schuilen, o Heer. 
Refrein 
 
Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat  
onder haar vleugels, waar het veilig zat  
Zoals dat kuikentje, klein en teer,  
wil ik schuilen, o Heer. 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 21 vers 1, 4 en 5 (DNP21) 

1 HEER, ontzagwekkend is Uw kracht! 
Daarover juicht de koning. 
Aan U dankt hij zijn kroning. 
Zijn wens hebt U tot stand gebracht. 
Als machtig eerbetoon 
siert hem een gouden kroon. 
 
4 De tegenstanders wacht Gods straf: 
Hij zal hen ruïneren,  
Zijn vuur zal hen verteren. 
Het nageslacht dat Hij hun gaf 
wordt door die gloed verjaagd, 
volkomen weggevaagd.  
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5 Kwaad dat zij hebben uitgedacht - 
het heeft geen kans van slagen. 
Uw hand zal hen verjagen. 
Verhef U, HEER, groot is Uw kracht. 
Dan klinkt ons mooiste lied: 
Uw macht verandert niet. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 95 vers 2, 4 en 5 

2 De HEER' is groot, een heerlijk God, 
een Koning, die het zaligst lot, 
ver boven alle goon, kan schenken. 
Het diepst van 's aardrijks ingewand, 
het hoogst gebergt' is in Zijn hand; 
't is al gehoorzaam op Zijn wenken. 
 
4 Want Hij is onze God, en wij 
zijn 't volk van Zijne heerschappij, 
de schapen, die Zijn hand wil weiden. 
Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 
gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 
verhardt u niet, maar laat u leiden. 
 
5 Verhardt u niet; neemt Zijn genâ 
ootmoedig aan. "Laat Meriba, 
laat Massa u ten afschrik wezen, 
waar 'k door uw vaders ben verzocht, 
toen alles, wat Mijn almacht wrocht, 
hen niet bewoog, om Mij te vrezen. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 114 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God, als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft Zijn leven afgelegd. 
 
Refrein: 

Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 
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En in de tuin van de pijn  
verkoos Hij als een lam te zijn,  
verscheurd door angst en verdriet,  
maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied’. 
Refrein: 
 
Zie je de wonden zo diep.  
De hand die aard en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De man, die onze zonden droeg. 
Refrein: 
 
Wij willen worden als Hij, 
elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
Refrein: 
 

Zegen 
 
 
Na de dienst 

Zang: Op Toonhoogte 191 
Ik bouw op U, 
mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga 
ik op de vijand aan. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 
Gelovend ga ik, 
eigen zwakheid voelend. 
En telkens weer 
moet ik Uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 
Ik bouw op U, 
mijn Schild en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, 
de huld’ is U gewijd. 
In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 


