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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
De Parel, zondag 26 maart 2023, aanvang 09.30 uur 
 
Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
6e lijdenszondag 
 
Voor de dienst 

Zang: Op Toonhoogte 431 
Refrein 

Jezus, ik dank U, U gaf Uzelf voor mij.  
Jezus, ik dank U en geef mijzelf aan U,  
ik geef mijzelf aan U. 
 
1 
Jezus, ik wil U bedanken  
voor wat U voor mij hebt gedaan.  
Omdat U voor mij bent gestorven  
maar ook weer bent opgestaan. 

Refrein 
 
2 
U werd geschopt en geslagen,  
ze lachten en scholden U uit.  
En zelfs door Uw vrienden verlaten,  
hing U voor mij aan het kruis. 

Refrein 
 
3 
U hebt mijn zonden gedragen  
en ook al mijn pijn en verdriet.  
Dat U zoveel van mij kon houden,  
nee Heer, dat begrijp ik niet. 

Refrein 
 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 92 vers 7 

'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. 
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Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 1 

Welzalig de man, die niet wandelt  
in de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars,  
noch zit in de kring der spotters,  
maar aan des Heren wet  
zijn welgevallen heeft, 
en diens wet overpeinst  
bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom,  
geplant aan waterstromen,  
die zijn vrucht geeft op tijd,  
welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 

 
Gods gebod 
 
Zingen Psalm 86 vers 6 en 9 

Leer mij naar Uw wil te hand'len, 
'k zal dan in Uw waarheid wand'len; 
neig mijn hart, en voeg het saam, 
tot de vrees van Uwe Naam. 
HEER', mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven; 
'k zal Uw Naam en majesteit 
eren tot in eeuwigheid. 
 
Doe een teken mij ten goede, 
dat mijn haters in hun woede 
mogen zien, hoe, tot hun spijt, 
Gij mij troost, en mij bevrijdt. 

 
Gebed  
 
Kindermoment 
 
Schriftlezing Mattheüs 21 : 23 - 32 
23 En toen Hij in de tempel gekomen was, kwamen de overpriesters en de 
oudsten van het volk naar Hem toe, terwijl Hij onderwijs gaf, en zeiden:  
Met welke bevoegdheid doet U deze dingen? En wie heeft U deze 
bevoegdheid gegeven? 
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24 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ik zal u ook één ding vragen; als u Mij 
dat zegt, zal Ik u ook zeggen met welke bevoegdheid Ik deze dingen doe. 25 
De doop van Johannes, vanwaar was die, uit de hemel of uit de mensen? En 
zij overlegden met elkaar, en zeiden: Als wij zeggen: Uit de hemel, dan zal Hij 
tegen ons zeggen: Waarom hebt u hem dan niet geloofd? 
26 Maar als wij zeggen: Uit de mensen, dan zijn wij bevreesd voor de menigte,  
want zij houden allen Johannes voor een profeet. 
27 En zij antwoordden Jezus en zeiden: Wij weten het niet. Hij zei tegen hen: 
Dan zeg Ik u ook niet met wat voor bevoegdheid Ik dit doe. 
 
28 Maar wat denkt u? Iemand had twee zonen, en hij ging naar de eerste en 
zei: Zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. 
29 Maar hij antwoordde en zei: Ik wil niet. Later kreeg hij berouw en ging 
erheen. 
30 En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde, en deze antwoordde en zei: Ik 
ga, heer! Maar hij ging niet. 
31 Wie van deze twee heeft de wil van de vader gedaan? Zij zeiden tegen 
Hem: De eerste. Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat de tollenaars en 
de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk van God. 
32 Want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid, en u hebt 
hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; en 
hoewel u dat zag, hebt u later geen berouw gehad zodat ook u hem geloofde. 
 
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. 
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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 Op Toonhoogte 121 vers 1 en 4 

1 Lam Gods, dat zo onschuldig,  
zo moedig en geduldig  
aan ’t schand’lijk kruishout lijdt,  
verdienden niet mijn zonden  
die striemen en die wonden?  
Ja, ‘k weet dat Gij onschuldig zijt! 
 
4 O Godslam, nooit volprezen,  
leer mij de zonde vrezen,  
waarvoor Gij stierf aan ’t kruis!  
Deel mij Uw zaal’ge vrede,  
ja, deel m’ Uw hemel mede  
en leid mij eens in ’t vaderhuis. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Op Toonhoogte 268 

Dank U mijn Vader  
voor al Uw genade,  
die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt,  
mijn hart heeft gereinigd,  
door Hem die in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard, 
die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
wat mij rust en vrede geeft. 
Refrein 

Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 
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Laat mij verder groeien,  
laat vruchten opbloeien  
van Uw Heilige Geest. 
Maak mij overvloedig,  
standvastig en moedig,  
geef mij wat nog ontbreekt. 
Heer, werk met genade in mij: 
dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: 
Uw genade is mij genoeg. 
Refrein 

Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 

  
Niets houdt mij tegen  
mij over te geven,  
aan U, Jezus, alleen. 
U leidt mij door diepten;  
met krachtige liefde  
draagt U mij erdoorheen. 
U heeft mij de liefde verklaard, 
die mijn hart veroverd heeft. 
U bent mijn bewondering waard: 
U bent alles waar ik voor leef! 
Refrein (2x) 

Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 284 vers 1 en 3 

1 Laat m’in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of ’k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
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3 Nee, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
’k blijf d’Uw’ altijd, blijf Gij de mijn! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
Uw leven moet mijn leven zijn, 
Uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 
 

Zegen 
 
 
Na de dienst 

Zang: Op Toonhoogte 553 
1 Vertel het aan de mensen 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Wie vrede geeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
dat Jezus leeft. 
Vertel het aan de mensen. 
 
2 Want iedereen moet weten 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
Wie vrede geeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
dat Jezus leeft. 
Iedereen moet weten. 

 


