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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 19 maart 2023, aanvang 09.30 uur 
 
 
Voorganger: Drs. J.B. Mulder, Hilversum 
 
 

5e lijdenszondag 
 
 
Voor de dienst: 

Zang: Op Toonhoogte 132, Zie hoe Jezus lijdt voor mij 
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. 
 
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. 
 
4 Heel de schepping slaakt een zucht; 
zij ontwaakt, het duister vlucht. 
Jezus leeft, is opgestaan; 
Hij roept ons uit de dood vandaan. 
Juich, want Hij, mijn Here, leeft! 
Hij die overwonnen heeft. 
Nooit meer tranen en nooit meer pijn; 
nooit van God verlaten zijn. 
 
5 Juich, want Hij, mijn Here, leeft! 
Hij die overwonnen heeft. 
Nooit meer tranen en nooit meer pijn; 
nooit van God verlaten zijn. 

 
Instrumentale muziek en mededelingen op het scherm 
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Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 23 vers 1 en 2 

De God des heils wil mij ten Herder wezen. 
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. 
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 
aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden. 
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn Naam, mijn treden 
in 't effen spoor van Zijn gerechtigheden. 
 
Ik vrees niet, nee, schoon ik door duist’re dalen, 
In doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. 
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden; 
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. 
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen, 
de tafel aan, voor mijner haat'ren ogen. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 23 vers 3 

Gij zalft mijn hoofd, Gij doet mijn blijdschap groeien, 
en van Uw heil mijn beker overvloeien. 
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven, 
verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven, 
zodat ik in het heilig huis des HEEREN 
een lange reeks van dagen blijf verkeren. 

 
Gods gebod 
 
Zingen Psalm 119 vers 21 

Dat mij, o HEER, Uw goedertierenheid 
toch overkoom', naar Uw beloftenissen; 
dan geef ik aan mijn smader juist bescheid; 
dan zal hij op zijn schimp geen antwoord missen; 
want ik vertrouw op 't woord, mij toegezeid; 
geen leed zal 't ooit uit mijn geheugen wissen. 

 
Gebed  
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Schriftlezing Johannes 9 : 1 – 17 
1 En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af. 
2 En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn 
ouders, dat hij blind geboren zou worden? 
3 Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit 
is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. 
4 Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; 
er komt een nacht waarin niemand kan werken. 
5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld. 
6 Nadat Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het 
speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde, 
7 en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam (wat vertaald 
wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende 
terug. 
8 De buren dan en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden: Is 
deze het niet die zat te bedelen? 
9 Anderen zeiden: Hij is het; en weer anderen: Hij lijkt op hem. Hij zei: Ik ben 
het. 
10 Zij dan zeiden tegen hem: Hoe zijn uw ogen geopend? 
11 Hij antwoordde en zei: Een Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek 
mijn ogen en zei tegen mij: Ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik 
ging weg, waste mij en werd ziende. 
12 Zij dan zeiden tegen hem: Waar is Hij? Hij zei: Ik weet het niet. 
13 Zij brachten hem die eerder blind was, naar de Farizeeën. 
14 n het was sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. 
Miskenning door de Joodse leiders 
15 Opnieuw vroegen nu ook de Farizeeën hem hoe hij ziende geworden was. 
En hij zei tegen hen: Hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij, en ik zie. 
16 Sommigen dan van de Farizeeën zeiden: Deze Mens is niet van God, want 
Hij neemt de sabbat niet in acht. Anderen zeiden: Hoe kan een zondig mens 
zulke tekenen doen?  
En er was verdeeldheid onder hen. 
17 Zij zeiden opnieuw tegen de blinde: U dan, wat zegt u van Hem, omdat Hij 
uw ogen geopend heeft? En hij zei: Hij is een Profeet. 
 
Zingen Op Toonhoogte 243 

1 Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed, 
vergeef mijn zonden nu 
en reinig mijn hart. 
 
2 Met Uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
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3 Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O Jezus, raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
 
4 Jezus, op Uw woord 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 

 
Schriftlezing Johannes 9 : 18 – 41 
18 De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende 
was geworden, totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende 
geworden was. 
19 En zij vroegen hun: Is dit uw zoon, van wie u zegt dat hij blindgeboren is? 
Hoe kan hij dan nu zien? 
20 Zijn ouders antwoordden hun en zeiden: Wij weten dat dit onze zoon is en 
dat hij blindgeboren is, 
21 maar hoe hij nu ziet, weten wij niet, of wie zijn ogen geopend heeft, weten 
wij niet. Hij is volwassen, vraag het hemzelf, hij zal voor zichzelf spreken. 
22 Dit zeiden zijn ouders omdat zij bevreesd waren voor de Joden; want de 
Joden waren al overeengekomen dat, als iemand zou belijden dat Hij de 
Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden. 
23 Daarom zeiden zijn ouders: Hij is volwassen, vraag het hemzelf. 
24 Zij dan riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was, en 
zeiden tegen hem: Geef God de eer, wij weten dat deze Mens een zondaar is. 
25 Hij dan antwoordde en zei: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; één ding 
weet ik, dat ik blind was en nu zie. 
26 En zij zeiden opnieuw tegen hem: Wat heeft Hij met u gedaan? Hoe heeft 
Hij uw ogen geopend? 
27 Hij antwoordde hun: Ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd; 
waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook Zijn discipelen worden? 
28 Zij dan scholden hem uit en zeiden: U bent een discipel van Hem, maar wij 
zijn discipelen van Mozes. 
29 Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van Deze weten wij 
niet waar Hij vandaan komt. 
30 De man antwoordde en zei tegen hen: Er is toch iets wonderlijks in dat u 
niet weet waar Hij vandaan komt en dat Hij wel mijn ogen geopend heeft. 
31 En wij weten dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand 
godvrezend is en Zijn wil doet, naar hem hoort Hij. 
32 Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een 
blindgeborene geopend heeft. 
33 Als Deze niet van God was, zou Hij niets kunnen doen. 
34 Zij antwoordden en zeiden tegen hem: U bent geheel in zonden geboren, 
en onderwijst u ons? En zij wierpen hem de synagoge uit. 
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35 Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden, en toen Hij 
hem gevonden had, zei Hij tegen hem: Gelooft u in de Zoon van God? 
36 Hij antwoordde en zei: Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven? 
37 En Jezus zei tegen hem: Die u gezien hebt én Die met u spreekt, Die is 
het. 
38 En hij zei: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem. 
39 En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die 
niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden. 
40 En sommigen van de Farizeeën die bij Hem waren, hoorden dit en zeiden 
tegen Hem: Zijn wij dan soms ook blind? 
41 Jezus zei tegen hen: Als u blind was, zou u geen zonde hebben, maar nu u 
zegt: Wij zien, zo blijft dan uw zonde. 
 
Zingen Op Toonhoogte 190 

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 
 
2 ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: 
één met God de Vader en verenigd met Uw volk; 
tot de dag gekomen is van Uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
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. 

 
Kindermoment  
 
Inzameling van de gaven 
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Kinderlied Op Toonhoogte 437 
1 Weet je dat de lente komt, 
lente komt, lente komt? 
Weet je dat de lente komt, 
alles loopt weer uit. 
De eerste zonnestralen, 
ze tint’len op je huid. 
De eerste bloemen bloeien, 
de eerste vogel fluit. 
Weet je dat de lente komt, 
lente komt, lente komt. 
Weet je dat de lente komt, 
alles loopt weer uit. 
 
2 Weet je wel dat Jezus leeft, 
Jezus leeft, Jezus leeft? 
Weet je wel dat Jezus leeft, 
Hij is opgestaan. 
Ze hadden Hem gekruisigd 
en in een graf gedaan. 
Maar na drie donk’re dagen, 
is Hij weer opgestaan. 
Weet je wel dat Jezus leeft, 
Jezus leeft, Jezus leeft. 
Weet je wel dat Jezus leeft, 
Hij is opgestaan. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Op Toonhoogte 327 

1 Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor Uw Naam. 
 
2 Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
 
Prijs de Vader, prijst de Zoon. 
Prijs de Geest, die in ons woont. 
Prijs de Koning der heerlijkheid. 
Prijs Hem tot in eeuwigheid. 
 

Dankgebed en voorbeden 
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Zingen Op Toonhoogte 311 

Halleluja, eeuwig dank en ere, 
Lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word’ op aard’ en in de hemel, Here, 
voor Uw liefd’ U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons Uw genade; 
Uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot. 

 
Zegen 
 
 
Na de dienst 

Zang: Man van smarten (Sela) 
Man van smarten, man van lijden, 
werd gemeden, werd veracht. 
Onopvallend, zonder schoonheid, 
droeg Hij alle schuld en droeg Hij alle last. 
 
Lam dat zwijgend voor Zijn scheerders staat. 
Lam dat naar de slacht wordt geleid. 
Door een onrechtvaardig vonnis, 
werd Hij weggenomen; werden wij bevrijd. 
 
Hij droeg alle schuld en schonk ons vrede. 
Gebroken en doorboord om onze zonden. 
Door Zijn striemen werden wij genezen. 
 
Hij droeg alle schuld en schonk ons vrede. 
Gebroken en doorboord om onze zonden. 
Door Zijn striemen werden wij genezen. 
 
Door een onrechtvaardig vonnis 
werd Hij weggenomen; werden wij bevrijd. 
 


