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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld - 
Wijkgemeente 2, Noord 
Kerkdienst in De Parel, zondag 30 januari 2022 
Aanvang 09.30 uur 
  
 
Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
 
Voor de dienst 

Zang kinderkoor: Heer, U kent mij als geen ander (Op Toonhoogte 501) 
Heer, U kent mij als geen ander. 
U weet of ik zit of sta 
en U kent ook mijn gedachten 
voordat ik iets zeggen ga. 
Dat U mij zo heel goed kent Heer, 
daar snap ik dus echt niks van. 
't Is een wonder boven wonder 
dat ik niet begrijpen kan. 

Refrein (2x): 
Want U bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen, 
U legt Uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen. 

 
Ook al zou ik naar het westen 
of het verre oosten gaan, 
overal zult U mij leiden, 
U zult altijd naast me staan. 
En U maakte heel mijn lichaam, 
telde ook nog al mijn haar, 
nee, dit kan ik ook niet vatten, 
het is mij te wonderbaar. 

Refrein (2x) 
  

 Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 
 
  

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 139 vers 7 

Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, 
zelfs voor mijn eerste levensstond. 
Ik ben verbazend voortgebracht. 
Op 't nagaan van Uw wond’re macht, 
sla ik verrukt het oog naar boven: 
'k zal U, mijn Schepper, altoos loven. 

 
Stil gebed 
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Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 7 vers 1, 2, 4 en 5 

1 De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 
 
2 De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt m’ als ik wankel, 
Hij draagt m’ als ik viel. 
 
4 De Heer is mijn herder! 
In ’t hart der woestijn  
verkwikken en laven  
Zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken  
met brood en met wijn. 
 
5 De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
‘k Zal immer verkeren  
in ’t huis mijnes Heeren:  
zo kroont met haar zegen  
Zijn liefde m’altijd. 

 
Wetslezing: Tien geboden 
 
Zingen Psalm 8 vers 1 (DNP2021) en vers 4 (ob) 

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. 
  
Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde! 
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, 
dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt; 
en 's mensen zoon Uw teerste liefde schenkt! 

 
Gebed  
  
Kindermoment 
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Schriftlezing 1 Samuel 16 : 1 - 13 (NBV21) 
1 De HEER vroeg aan Samuel: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die Ik 
als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor 
Mij naar Isaï in Betlehem, want een van zijn zonen heb Ik als koning 
uitgekozen.’ 2 ‘Hoe kan ik dat nu doen?’ wierp Samuel tegen. ‘Saul zal me 
vermoorden als hij het hoort.’ De HEER antwoordde: ‘Neem een jonge koe 
mee en zeg dat je bent gekomen om de HEER een offer te brengen. 3 Nodig 
Isaï uit voor het offermaal, dan zal Ik je laten weten wat je doen moet. Wie Ik je 
aanwijs, die moet je voor Mij zalven.’ 4 Samuel deed wat de HEER had 
gezegd. Toen hij in Betlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem 
geschrokken tegemoet en vroegen: ‘Uw komst is toch geen slecht teken?’ 5 
‘Wees gerust,’ antwoordde Samuel. ‘Ik ben gekomen om de HEER een offer te 
brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal.’ Ook Isaï en zijn 
zonen nodigde hij uit, en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. 6 Bij hun 
aankomst viel zijn oog meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die daar 
klaarstaat is vast en zeker degene die de HEER wil zalven. 7 Maar de HEER 
zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb 
hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het 
uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’ 8 Toen riep Isaï Abinadab en 
stelde hem aan Samuel voor, maar die zei: ‘Ook hem heeft de HEER niet 
gekozen.’ 9 Isaï stelde Samma voor, maar weer zei Samuel: ‘Ook hem heeft 
de HEER niet gekozen.’ 10 Zo stelde Isaï zijn zeven zonen aan Samuel voor, 
maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de HEER gekozen had. 
11 ‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’ vroeg hij. ‘Nee,’ antwoordde Isaï, ‘de jongste 
is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.’ Toen zei Samuel tegen Isaï: 
‘Laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is.’ 12 
Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende 
ogen. En de HEER zei: ‘Hem moet je zalven. Hij is het.’ 13 Samuel nam de 
hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was 
David doordrongen van de geest van de HEER. Daarna vertrok Samuel weer 
naar Rama. 
 
Kinderkoor: God kent jou (Op Toonhoogte 497) 

Refrein (2x) 
God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.   

 
En weet je wat zo mooi is; 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn, 
want Hij houdt van jou 
(ja, Hij houdt van jou) 
Ja, Hij houdt van jou en mij. 

Refrein (2x) 
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En weet je wat zo mooi is; 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn, 
want Hij houdt van jou 
(ja, Hij houdt van jou) 
Ja, Hij houdt van jou en mij. 

God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.   

 
Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 
Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 

 
Kinderkoor en samenzang: Heer, onze Heer (Op Toonhoogte 502) 

Refrein (2x) 
Heer, onze Heer,    
hoe machtig is Uw naam   
op heel de aarde. 
Heer, onze Heer, 
hoe machtig is Uw naam 
op heel de aarde.  

  
Zie ik de hemel,  
het werk van Uw hand  
zon, maan en sterren 
door U daar geplant, 
de hele aarde 
en alles wat leeft: 
het is echt ongelofelijk 
dat U dit aan ons geeft. 

Refrein (1x) 
 

Wie ben ik, Heer,   
dat U zelfs aan mij denkt 
en mij Uw aandacht 
en liefde steeds schenkt. 
U geeft mij alles, 
ik kom niets tekort 
en daarom dank ik U steeds weer. 
U bent de grootste God.  

Refrein (2x) 
 
De kinderen verlaten het podium - collectemoment 
 
Preek: Niemand is als jij 
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Zingen Op Toonhoogte 69 

Heer, U doorgrondt en kent mij, 
mijn zitten en mijn staan, 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend, 
en waar ik ook naartoe zal gaan, 
ik weet dat U daar bent. 

Refrein: 
Heer u bent altijd bij mij. 
U legt Uw handen op mij. 
En U bent voor mij, en naast mij 
en om mij heen. 
Heer u bent altijd bij mij. 
U legt Uw handen op mij. 
En U bent voor mij, en naast mij 
en om mij heen. 
Elke dag. 
 

Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent, 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 

Refrein: 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Kinderkoor: Iedereen is anders 

Refrein (2x): 
Iedereen is anders, niemand is als jij. 
Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij. 
Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo. 
Iedereen is anders, okido!  

 
Je bent misschien wat eigenzinnig. 
Alleen jouw manier is goed. 
Maar je moet goed begrijpen 
dat iemand anders het anders doet! 
Want, ... 

Refrein: 
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God heeft ieder mens geschapen 
bijzonder en heel speciaal, 
met een uniek karakter, 
en zo verschillen we allemaal! 

(Tussenspel) 
Refrein: 

Dus,…. 
Refrein: 

 
Zingen: Een parel in Gods hand 
Allen: 

Refrein: 
Weet je, dat de Vader je kent? 
Weet je, dat je van waarde bent? 
Weet je, dat je een parel bent? 
Een parel in Gods hand, 
Een parel in Gods hand. 

 
Kinderkoor/kinderen:  

Ik weet, dat de Vader mij kent 
Ik weet, dat ik van waarde ben. 
Ik weet, dat ik een parel ben. 
Een parel in Gods hand, 
Een parel in Gods hand. 

 
Allen: 

Refrein: 
 
Zegen 
 


