
1 
 
 

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld, wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, zondag 12 maart 2023 
Aanvang 18.00 uur 
 
 

Voorganger: Ds. D. Wolters, Amsterdam 
 
4e lijdenszondag 
 
 
Voor de dienst: 

Zang: Door Hem volbracht (Sela) 
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 U 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! 
 
Niet eenzaam zal ik verder gaan, 
want in U is nieuwe kracht. 
Hoe zwaar mijn leven hier ook is; 
het is door U volbracht! 
 
Hoe zwaar mijn leven hier ook is. 
Het is door U volbracht! 

 
Instrumentale muziek en mededelingen op het scherm 
 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Psalm 80 vers 1 en 3 NB 
O God van Jozef, leid ons verder, 
hoor ons en wees weer onze herder; 
gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons Uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
 
God der heerscharen, Heere Heere ! 
Hoe lang zult Gij Uw volk verteren ? 
Gij spijzigt ons met tranenbrood, 
Gij drenkt ons hart met spot en nood; 
laat lichten ons Uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 123 

1 Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten.  
In deze zee verzinken mijn gedachten:  
o Liefde, die, om zondaars te bevrijden,  
zo zwaar moest lijden. 
 
2 ‘k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,  
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,  
in onze plaats gemarteld en geslagen,  
de zonde dragen. 
 
6 Daar G’U voor mij hebt in de dood gegeven;  
hoe zou ik dan naar mijne wil nog leven?  
Zou ‘k U, o Heer, die voor mijn schuld wou lijden,  
mijn hart niet wijden? 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Johannes 12 : 20 - 36 
20 Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest 
te aanbidden. 
21 Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaïda in Galilea afkomstig was, 
en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. 
22 Filippus kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het 
op hun beurt tegen Jezus. 
23 Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen 
verheerlijkt zal worden. 
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24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en 
sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. 
25 Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze 
wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. 
26 Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn 
dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. 
27 Nu is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit 
uur. Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen. 
28 Vader, verheerlijk Uw Naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: En Ik 
heb hem verheerlijkt en Ik zal hem opnieuw verheerlijken. 
29 De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag 
geweest was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken. 
30 Jezus antwoordde en zei: Niet voor Mij is deze stem er geweest, maar voor 
u. 
31 Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze 
wereld buitengeworpen worden. 
32 En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken. 
33 En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij zou sterven. 
34 De menigte antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord dat de 
Christus tot in eeuwigheid blijft. En hoe kunt U dan zeggen dat de Zoon des 
mensen verhoogd moet worden? Wie is die Zoon des mensen? 
35 Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd is het licht bij u; wandel zolang 
u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis 
wandelt, weet niet waar hij heen gaat. 
36 Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht 
mag zijn. Deze dingen sprak Jezus. En Hij ging weg en verborg Zich voor hen. 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 126 vers 3 

Die hier bedrukt met tranen zaait, 
zal juichen, als hij vruchten maait; 
die 't zaad draagt, dat men zaaien zal, 
gaat wenend voort, en zaait het al; 
maar hij zal, zonder ramp te schromen, 
eerlang met blijdschap wederkomen, 
en met gejuich, te goeder uur 
zijn schoven dragen in de schuur. 

 
Verkondiging: Gezaaid worden 
 
Zingen Op Toonhoogte 381 

In de nacht van ons bestaan, 
een wereld ver bij God vandaan, 
delen wij Zijn liefde uit, 
door de kracht van Jezus’ kruis. 
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Stervend als het goede graan, 
doen wij wat Jezus heeft gedaan: 
trekken heel de wereld door, 
leven Gods genade voor. 
 Refrein: 

Ga dan heen: verkondig Zijn Naam 
aan iedereen, want Jezus is Heer! 
Ga dan heen en twijfel niet meer: 
Hij is bij ons, zal met ons gaan. 

  
Maak het goede nieuws bekend, 
dat Jezus leeft en wij met Hem. 
Door de liefde die van God 
in ons hart is uitgestort. 
Als de liefde in ons leeft, 
die niet zichzelf zoekt maar die geeft, 
dienen wij in kwetsbaarheid 
en leven voor gerechtigheid. 

Refrein 2x 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Ik leef (Sela) 

Ik leef door te sterven, 
door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 
 
Hij vraagt ons hem te volgen. 
Ik ga hem achterna. 
Zijn weg leidt naar het leven, 
maar ook langs Golgotha. 
 
Daar leer ik los te laten, 
zoals Jezus heeft gedaan. 
Daar sterft mijn oude mens, 
om met hem weer op te staan. 
 
Voor hem is heel mijn leven. 
Ik leg het voor hem neer. 
Wat heb ik te verliezen? 
Mijn rijkdom is de Heer! 
 
Ik volg met open handen 
en ontvang wat hij mij geeft. 
Zo sterf ik aan mijzelf, 
omdat Jezus in mij leeft.  Ik leef... 
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Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 92 vers 7 en 8 

't Rechtvaardig volk zal bloeien, 
gelijk op Libanon, 
bij 't koest'ren van de zon, 
de palm en ceder groeien. 
Zij, die in 't huis des HEEREN, 
in 't voorhof zijn geplant, 
zien door des Hoogsten hand 
hun wasdom steeds vermeêren. 
 
In hunne grijze dagen 
blijft hunne vreugd gewis; 
zij zullen, groen en fris, 
gewenste vruchten dragen; 
om met verheugde monden 
te roemen 't recht mijns Gods. 
In Hem, mijn vaste rots, 
is 't onrecht nooit gevonden. 

 
Zegen 
 
Zingen lied 425 NLB 

Vervuld van Uw zegen  
gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis  
waar Uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden,  
tezamen gezonden  
op weg in een wereld  
die wacht op Uw Woord. 
Om daar in genade  
Uw woorden als zaden  
te zaaien tet diep  
in het donkerste dal,  
door liefde gedreven,  
om wie met ons leven  
Uw zegen te brengen  
die vrucht dragen zal. 

 
Na de dienst 

Zang: God, I look to you (met Nerlandse, niet letterlijke bewerking) 

God, I look to You, I won't be overwhelmed. 
Give me vision to see things like You do. 

God, ik kijk naar U, want dan ben ik niet bang. 
Laat me zien Heer hoe U de dingen ziet. 
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God, I look to You, You're where my help comes from. 
Give me wisdom, You know just what to do. 

God, ik kijk naar U, want dan ben ik niet bang. 
Geef me wijsheid, U weet wat ik moet doen.   

 
God, I look to You, and I won't be overwhelmed. 
Give me vision to see things like You do. 

God, ik kijk naar U, U overweldigt mij. 
Geef mij visie, ik wil zien zoals U ziet. 

 
God, I look to You, and You're where my help comes from. 
Give me wisdom, You know just what to do. 

God, ik kijk naar U. Mijn hulp komt van U, Heer. 
Geef mij wijsheid, U weet wat ik moet doen 

 
And I will love You, Lord my strength, 
and I will love You, Lord my shield, 

Ik hou van U, o Heer, mijn Kracht. 
Ik hou van U, o Heer, mijn Schild. 

 
and I will love You, Lord, my rock, 
Forever all my days, I will love You, God. 

Ik hou van U, o Heer, mijn Rots. 
Voor eeuwig en altijd, Heer, ik hou van U.  

 
(2x): Hallelujah our God reigns, hallelujah our God reigns, 
oh, Hallelujah our God reigns, forever all my days, Hallelujah. 

Halleluja, God regeert. Halleluja, God regeert. 
Halleluja, God regeert voor eeuwig en altijd, halleluja. 

 


