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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
De Parel, zondag 12 maart 2023, aanvang 09.30 uur 
 
 
Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
 
4e lijdenszondag 
 
 
Voor de dienst 

Zang: Op Toonhoogte 131 
1 Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 
met een kruis op Zijn rug en een doornenkroon. 
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: 
‘Kruisig Hem!’ 
Zo gaf God Zijn eigen Zoon. 
 
2 Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha, 
als de Koning der Joden wordt Hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan 
als Hij roept: ‘Het is volbracht’. 
 
Refrein 
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
 
3 In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is nu weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
Refrein 
 
4 En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. 
Refrein 
 
Uw genade is mij genoeg (2x). 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
 

Liturgie 
 

Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Op Toonhoogte 99 vers 1 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, Uw tempel zijn. 
O Gij, wie aard’ en hemel zingen, 
verkwik mij met Uw heil’ge gloed. 
Kom met Uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 118 vers 13 en 14 

Gezegend zij de grote Koning, 
Die tot ons komt in 's HEEREN naam! 
Wij zeeg'nen u uit 's HEEREN woning; 
wij zegenen u al te zaâm. 
De HEER is God, door Wie w' aanschouwen 
het vrolijk licht, na bang gevaar; 
bind d' offerdieren dan met touwen 
tot aan de hoornen van 't altaar. 
 
Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
verhogen Uwe majesteit. 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 
want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 

 
Gods gebod 
 
Zingen Op Toonhoogte 132 vers 1, 2 en 3 

1 Zie hoe Jezus lijdt voor mij, 
aan het kruis de dood nabij. 
Die voor mij het oordeel draagt; 
Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer – Hij voor mij! 
Wie wil worden zoals Hij? 
Zoveel pijn, ongerechtigheid, 
is op Hem die voor mij strijdt. 
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2 Zie hoe Jezus biddend strijdt 
met de pijn, verlatenheid. 
Zo alleen, verwond, roept Hij: 
Mijn God, waarom verlaat U mij? 
Zie wat Jezus heeft gedaan, 
in Zijn lijden heeft doorstaan. 
Zoveel liefde verwondert mij, 
niemand heeft zo lief als Hij. 
 
3 Als de Heer zijn leven geeft 
vlucht de dag, de aarde beeft. 
Zelfs de dood verliest haar macht 
als Jezus roept: het is volbracht! 
Waarlijk Hij is Zoon van God, 
die voor ons gekruisigd wordt. 
Door Zijn wonden genezen wij; 
in Zijn dood maakt Hij ons vrij. 

 
Gebed  
 
Kindermoment 
 
Schriftlezing Mattheüs 21 : 12 – 22 
12 En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel 
verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om 
en de stoelen van hen die de duiven verkochten. 
13 En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed 
genoemd worden; maar u hebt er een rovershol van gemaakt. 
14 En er kwamen blinden en kreupelen bij Hem in de tempel en Hij genas hen. 
15 Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die Hij deed, 
en de kinderen die in de tempel riepen: Hosanna, de Zoon van David! namen 
zij Hem dat zeer kwalijk, 
16 en zeiden tegen Hem: Hoort U wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei 
tegen hen: Ja. Hebt u nooit gelezen: Uit de mond van jonge kinderen en van 
zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht? 
17 En Hij verliet hen en ging vandaar de stad uit naar Bethanië en overnachtte 
daar. 
  
18 's Morgens vroeg, toen Hij terugkeerde naar de stad, kreeg Hij honger. 
19 En toen Hij een vijgenboom langs de weg zag, ging Hij ernaartoe en vond 
er niets aan dan alleen bladeren. Hij zei tegen hem: Laat er aan u geen vrucht 
meer groeien in eeuwigheid! En de vijgenboom verdorde onmiddellijk. 
20 Toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden: Hoe is de 
vijgenboom zo ineens verdord? 
21 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u: Als u geloof 
had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is 
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gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in 
de zee geworpen, dan zou het gebeuren. 
22 En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. 
 
Kinderlied Op Toonhoogte 430 

1 Hosanna, hosanna, we maken een rij. 
Hosanna, hosanna, 
want de Koning komt voorbij. 

Refrein (2x) 
Gezegend is Hij 
die komt in de naam, 
die komt in de naam van de Heer. 

 
2 Hosanna, hosanna, Hij rijdt door het land. 
Hosanna, hosanna 
neem een palmtak in je hand 

Refrein  
 
3 Hosanna, hosanna, de vijand opzij! 
Hosanna, hosanna 
en dan eindelijk weer vrij. 

Refrein  
 
4 Hosanna, hosanna, we maken een troon. 
Hosanna, hosanna, 
het wordt allemaal sjaloom. 

Refrein  
 
5 Hosanna, hosanna, maar zie je het niet? 
Hosanna, hosanna, 
onze Koning heeft verdriet. 

Refrein  
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 8 vers 1, 2 en 3 (DNP21) 

1 HEER, onze Heer, Uw naam is groot en machtig. 
Alles wat U geschapen hebt is prachtig. 
U maakt Uw glorie wereldwijd bekend. 
De hemel laat ons weten wie U bent. 
  
2 De eerste woordjes die een kind kan uiten, 
gebruikt U om Uw vijanden te stuiten. 
De allerkleinste is met zijn gepraat 
een kracht waarmee U tegenstand weerstaat. 
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3 Als ik de maan en sterren zie daarboven, 
kan ik het wonder bijna niet geloven 
dat U, o Heer, aan kleine mensen denkt. 
Hoe kan het dat U ons Uw liefde schenkt? 

 
Verkondiging 
 
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. 
 
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) 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 182 vers 1, 3 en 4 

1 Genade, zo oneindig groot,  
dat ik, die ’t niet verdien,  
het leven vond, want ik was dood  
en blind, maar nu kan ‘k zien. 
 
3 Want Jezus droeg mijn zondelast  
en tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast  
en brengt mij veilig thuis. 
 
4 Als ik daar in Zijn heerlijkheid  
mag stralen als de zon,  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  ) 
dat ik genade vond.            ) 2x 
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Zegen 
 
 
Na de dienst 

Zang: Ik zal er zijn (Sela) 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.  
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 


