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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 5 maart 2023, aanvang 09.30 uur 
 
 
Voorganger: Ds. A. Vastenhoud, Dinteloord 
 

 
 

3e lijdenszondag 
 
 
 
 
Voor de dienst: 

Zang: U bent Alfa en Omega 
Als de wereld lijkt te breken 
en de hoop lijkt uitgedoofd, 
klinkt Uw stem die ons verzekert 
dat U doet wat U belooft. 
Grijp dan in waar mensen lijden 
en laat ons Uw handen zijn, 
om met daden te bewijzen: 
eens zal alles anders zijn. 

 
U bent alfa en omega. 
U zag het eind voor het begin. 
U zult altijd met ons meegaan. 
Aan Uw rijk van vrede komt geen eind. 

 
Heel de wereld zal herleven, 
vrij van honger en geweld. 
Wie nu ziek is, wordt genezen. 
Wat kapot ging, wordt hersteld. 
U houdt alles vast in handen. 
U bent sterker dan de angst. 
U bent steeds het vaste anker, 
waarop ik vertrouwen kan. 
 

U bent alfa en omega. 
U zag het eind voor het begin. 
U zult altijd met ons meegaan. 
Aan Uw rijk van vrede komt geen eind. 

 
Instrumentale muziek en mededelingen op het scherm 

 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Psalm 33 vers 11 
Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
in Hem verblijdt zich ons gemoed, 
omdat wij op Zijn naam vertrouwen, 
die Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
milde zegenader, 
stel Uw vriend'lijk hart, 
op Wiens gunst wij hopen, 
eeuwig voor ons open; 
weer steeds alle smart. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 43 vers 3 en 4 NB 

O Heere God, kom mij bevrijden, 
zend mij Uw waarheid en Uw licht 
die naar Uw heil’ge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor Uw aangezicht. 
 
Dan ga ik op tot Uw altaren,  
tot U, o bron van zaligheid.  
Dan mag mijn ziel Uw heil ervaren  
en dankbaar ruisen alle snaren  
voor U die al mijn vreugde zijt  
en eind’loos mij verblijdt. 

 
Gods gebod 
 
Zingen Op Toonhoogte 249 

1 Vader, vol van vrees en schaamte  
buigen wij voor U.  
Heel uw werk, door ons vertreden,  
klaagt ons, mensheid, aan bij U. 
 
Heer ontferm U over ons,  
die schuldig voor U staan.  
U bent onze God en Redder,  
neem ons in Uw liefde aan. 
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2 Vader, in dit uur der waarheid  
keren w’ons tot U.  
O, vergeef ons, Heer herstel ons,  
maak ons hart en leven nieuw. 
 
Vul ons met Uw Heil’ge Geest,  
geef vuur en kracht steeds weer.  
Ieder zal Uw macht aanschouwen,  
dat wij Uw Naam verhogen, Heer. (2x) 

 
Gebed  
 
Schriftlezing  
Markus 1 : 21 – 45  
21 En zij kwamen in Kapernaüm; en op de sabbat ging Hij meteen naar de 
synagoge en gaf Hij onderwijs. 
22 En ze stonden versteld van Zijn onderricht, want Hij onderwees hen als 
gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. 
23 Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest, en die 
schreeuwde: 
24 Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U 
gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige 
van God. 
25 En Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! 
26 En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging, roepend met luide 
stem, uit hem weg. 
27 En zij waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen: Wat is dit? Wat voor 
een nieuwe leer is dit, dat Hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft 
en zij Hem gehoorzaam zijn? 
28 En het gerucht over Hem verspreidde zich meteen in heel de omgeving van 
Galilea. 
 
29 En toen zij uit de synagoge gegaan waren, gingen zij meteen naar het huis 
van Simon en Andreas, met Jakobus en Johannes. 
30 En de schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed, en zij spraken 
meteen met Hem over haar. 
31 En Hij ging naar haar toe, pakte haar hand en richtte haar op, en meteen 
verliet de koorts haar; en zij diende hen. 
32 Toen het nu avond geworden was en de zon onderging, brachten ze bij 
Hem allen die er slecht aan toe waren, en hen die door demonen bezeten 
waren. 
33 En heel de stad had zich verzameld bij de deur. 
34 En Hij genas er velen, die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren, en 
dreef veel demonen uit, en Hij liet de demonen niet toe te spreken, omdat zij 
Hem kenden. 
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35 En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten 
en begaf Zich naar een eenzame plaats, en bad daar. 
36 En Simon en die bij hem waren, gingen Hem achterna, 
37 en toen zij Hem gevonden hadden, zeiden zij tegen Hem: Iedereen zoekt 
U! 
38 En Hij zei tegen hen: Laten wij naar de naburige plaatsen gaan, opdat Ik 
ook daar predik, want daarvoor ben Ik uitgegaan. 
39 En Hij predikte in hun synagogen door heel Galilea en dreef de demonen 
uit. 
 
40 En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem 
op de knieën viel en tegen Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. 
41 En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem 
aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd! 
42 En toen Hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem, en hij 
werd gereinigd. 
43 En nadat Hij hem streng vermaand had, stuurde Hij hem meteen weg, 
44 en zei tegen hem: Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga 
heen, laat uzelf aan de priester zien, en breng als offer voor uw reiniging wat  
Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hen. 
45 Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de 
zaak overal bekend te maken, zodat Hij niet meer openlijk in de stad kon 
komen; maar Hij was buiten in de eenzame plaatsen en ze kwamen van alle 
kanten naar Hem toe.  
 
Leviticus 14 : 1 - 7 
1 De HEERE sprak tot Mozes: 
2 Dit is de wet voor de melaatse op de dag van zijn reiniging. Hij moet naar de 
priester gebracht worden, 
3 en de priester moet buiten het kamp gaan. Heeft de priester vervolgens 
gezien dat – zie! – de ziekte van de melaatsheid bij de melaatse genezen is, 
4 dan moet de priester opdracht geven dat men voor hem die gereinigd wordt, 
twee levende reine vogels neemt, cederhout, karmozijn en hysop. 
5 De priester moet dan opdracht geven dat men de ene vogel slacht boven 
een aarden pot met bronwater. 
6 Dan moet hij de levende vogel nemen, met het cederhout, het karmozijn en 
de hysop. Hij moet dat alles mét de levende vogel dopen in het bloed van de 
vogel die boven het bronwater geslacht is. 
7 En hij moet hiermee zevenmaal sprenkelen op hem die van de melaatsheid 
gereinigd wordt. Daarna moet hij hem rein verklaren, en de levende vogel in 
het open veld weg laten vliegen. 
 
Kindermoment  
 
 
 



5 
 
 

Kinderlied Op Toonhoogte 425 
1 Als ik m'n ogen sluit 
en denk aan Golgotha, 
dan lijkt het net of ik 
daar op die heuvel sta. 
Ik zie het houten kruis, 
zie wat de mensen doen, 
dat Jezus sterven moet, 
want dat gebeurde toen. 
 
2 Ik hoor opnieuw Zijn stem 
die roept: ‘Het is volbracht’. 
En daarna wordt het stil, 
’t is donker als de nacht. 
Toen stierf Hij aan het kruis, 
toen was de pijn voorbij. 
O, ik weet meer dan ooit 
dat Hij dit deed voor mij. 
 
3 Ik doe m’n ogen dicht 
en vouw m’n handen stil. 
Ik bid met heel mijn hart, 
wat ik Hem zeggen wil: 
Heer, aan dat houten kruis, 
droeg U de straf voor mij. 
Ik had nog nooit een Vriend 
die zoveel hield van mij. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen ‘Hoe stervenskoud de dagen’ (wijs: Hoe zal ik U ontvangen) 
(André F. Troost, Lied bij de aardbeving in Turkije en Syrië) 

Hoe stervenskoud de dagen 
als bruut de aarde beeft; 
de nachten stikvol vragen: 
neemt God meer dan Hij geeft? 
Is dit wat Hij bedoelde 
toen Hij de wereld schiep? 
Dat Hij toen niet voorvoelde 
de pijn, zo fel, zo diep... 
  
Is Hij soms niet almachtig, 
niet werkelijk in staat 
om wereldwijd daadkrachtig 
te weren wat ons schaadt? 
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Waar is Hij nu, die Koning, 
die huis en haard belooft? 
Geen warmte en geen woning - 
ons leven: weggeroofd! 
  
Of ga ik nu vér over 
de grens van mijn verstand? 
God sprak toch nooit: Ik tover 
op slag onwrikbaar land? 
De aarde, moeder aarde, 
kreunt van geboortepijn, 
maar als zij eenmaal baarde 
zal die vergeten zijn! 
  
Dit ene mag ik hopen: 
de hemel voert een strijd, 
wrikt dichte deuren open - 
zendt hulp, verlost, bevrijdt. 
Die dag zal zeker komen! 
Hoe prachtig zal dat zijn: 
warm zonlicht, groene bomen - 
God zal almachtig zijn! 

 
Verkondiging: Een melaatse komt tot Jezus 
 
Zingen Op Toonhoogte 307 

Glorie, glorie, glorie aan het Lam (2x) 
Refrein 

Want Hij is waardig t’ontvangen onze eer,  
het Lam in Zijne troon.  
En onze stem verheffen wij tot Hem,  
het Lam op Zijne troon. 

 
Heilig, heilig, heilig is het Lam. (2x) 

Refrein 
 
Waardig, waardig, waardig is het Lam. (2x) 

Refrein 
 
Glorie, glorie, glorie aan het Lam (2x) 
 

Dankgebed en voorbeden 
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Zingen Op Toonhoogte 316 
1 Heerlijk is Uw naam, 
heerlijk is Uw naam, 
hoog verheven en vol van kracht. 
Heerlijk is Uw naam. 
Jezus, Jezus. 
Heerlijk is Uw naam. 
 
2 Heilig Lam van God, 
heilig Lam van God, 
dat de zonde der wereld droeg. 
Heilig Lam van God. 
Jezus, Jezus. 
Heilig Lam van God. 
 
3 Waardig bent U, Heer, 
waardig bent U, Heer, 
alle macht en heerlijkheid. 
Alle lof en eer. 
Jezus, Jezus. 
Waardig bent U, Heer. 

 
Zegen 
 
 
 
 
Na de dienst 

Zang: My prayer for you 
For anyone who's prayed a thousand prayers 
and still can't find the answer anywhere, 

Voor iedereen die duizend gebeden heeft gebeden, 
en nog steeds nergens het antwoord kan vinden, 
 

fighting off the lie that no one cares, 
for anyone who's out there losing hope 

vechtend tegen de leugen dat het niemand iets kan schelen; 
voor iedereen die de hoop aan het verliezen is, 
 

feeling you're forsaken and alone 
flinging to the last strands of your rope: 

het gevoel heeft dat je verlaten en alleen bent, 
je vastklampend aan de laatste strengen van je touw: 

 
May God give you eyes to see, He's still greater, 
courage to rise and believe He’s able. 

Moge God je ogen geven om te zien, dat Hij nog groter is, 
moed om op te staan en te geloven dat Hij het kan. 
 

May God be your peace in the fire you're walking through. 
This is my prayer now. This is my prayer for you. 

Moge God je vrede zijn in het vuur waar je doorheen loopt. 
Dit is nu mijn gebed, dit is mijn gebed voor jou. 
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For all of those with tired and weary souls, 
but still have faith to ask for miracles. 
Choosing to believe He's in control. 

Voor iedereen met vermoeide en bezwaarde zielen, 
maar nog steeds met het vertrouwen om om wonderen te vragen. 
Kiezen om te geloven dat Hij de touwtjes in handen heeft 

 
May God give you eyes to see, He's still greater, 
courage to rise and believe He’s able. 

Moge God je ogen geven om te zien, dat Hij nog groter is, 
moed om op te staan en te geloven dat Hij het kan. 
 

May God be your peace in the fire you're walking through. 
This is my prayer now. This is my prayer for you. 

Moge God je vrede zijn in het vuur waar je doorheen loopt. 
Dit is nu mijn gebed, dit is mijn gebed voor jou. 

 
May your eyes be ever on the Lord, your Helper. 
May you find your refuge in the Lord, your Shelter. 

Mogen je ogen altijd gericht zijn op de Heer, je Helper. 
Moge je je toevlucht vinden in de Heer, je Toevlucht. 
 

May you find Him closer than a brother all your days, 
all of your days! 
 

Moge je Hem al je dagen dichterbij weten dan een broeder, 
al je dagen! 

 
And may your eyes be ever on the Lord, your Helper. 
May you find your refuge in the Lord, your Shelter. 

En mogen je ogen altijd gericht zijn op de Heer, je Helper. 
Moge je je toevlucht vinden in de Heer, je Toevlucht. 
 

May you find Him closer than a brother all your days, 
all of your days! 

Moge je Hem al je dagen dichterbij weten dan een broeder, 
al je dagen! Al je dagen! 

 
May God give you eyes to see, He's still greater, 
courage to rise and believe He’s able. 

Moge God je ogen geven om te zien, dat Hij nog groter is, 
moed om op te staan en te geloven dat Hij het kan. 
 

May God be your peace in the fire you're walking through. 
This is my prayer now. This is my prayer for you. For you! 

Moge God je vrede zijn in het vuur waar je doorheen loopt. 
Dit is nu mijn gebed, dit is mijn gebed voor jou. Voor jou! 

 
 

 
 

 


