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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 10 juli 2022, aanvang 09.30 uur 
 

Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
Voor de dienst: 

Zang: Groot is de Heer 
Groot is de Heer God Almachtig. 

Groot is de hoogste Heer. 

De zoom van Zijn kleed vult de tempel 

en wij roepen: 'Heilig Heer!' 

 

Glorie aan de Zoon van God. 

glorie aan de Heer, 

Koning en Heer. 

Open de poort, effent de baan 

zodat de Koning binnen kan gaan 

en voor eeuwig is Hij God! 

 

Heilig is de Heer God almachtig. 

Heilig is de hoogste Heer, 

laat heel de aard voor hem buigen 

en Hem kronen alle eer. 

 

Glorie aan de Zoon van God. 

Glorie aan de Heer, 

Koning en Heer. 

Open de poort, effent de baan 

zodat de Koning binnen kan gaan 

en voor eeuwig is Hij God! 

 

Open de poort, effent de baan 

zodat de Koning binnen kan gaan 

en voor eeuwig is Hij God! 

Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 326 vers 1 en 2 

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere, 
laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige Naam, 
looft al wat ademt de Here. 
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Lof zij de Heer, Hij omringt met Zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleug’len geheven. 
Hij Die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft Zijn woord u gegeven. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 99 vers 1, 5 en 6 

1 God, de HEER, regeert. 
Beeft, gij volken eert, 
eert Zijn hoog bestel, 
Die bij Israël 
tussen Cherubs woont 
en Zijn grootheid toont; 
dat zich d' aard bewege. 
Hij is Isrels zege! 
 
5 Ook was Samuël, 
op Gods hoog bevel, 
biddend voor Zijn volk, 
als een hemeltolk; 
hij en and'ren meer 
riepen tot de HEER, 
Die met gunstig' oren 
hun geroep wou horen. 
 
6 Uit Zijn heiligdom, 
in een wolkkolom, 
heeft Hij Zijne wet 
bij hen ingezet, 
die door 's HEEREN kracht 
van hen werd volbracht. 
't Nakroost der Hebreeuwen 
volge dit all' eeuwen. 

 
Wetslezing 
 
Zingen Op Toonhoogte 318 

Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog, 
’k zal Hem prijzen. 
Hij is verheerlijkt, 
voor eeuwig verheerlijkt 
en ik verhoog Zijn naam. 
Hij is mijn God, 
Zijn waarheid houdt eeuwig stand. 
Hemel en aard’ 
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verheugen zich in Zijn naam. 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing 1 Samuël 8 : 6 - 22 (HSV) 
6 Toen zij zeiden: Geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk 
in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de HEERE. 
7 Maar de HEERE zei tegen Samuel: Geef gehoor aan de stem van het volk in alles 
wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ú niet verworpen, maar Míj hebben zij 
verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn.  
8 Overeenkomstig alles wat zij Mij aangedaan hebben, vanaf de dag dat Ik hen uit 
Egypte geleid heb tot deze dag toe, door Mij te verlaten en andere goden te dienen, 
doen zij nu ook u aan.  
9 Welnu, luister naar hun stem, maar waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun de 
handelwijze bekend van de koning die over hen zal regeren. 
10 Daarop maakte Samuel al de woorden van de HEERE bekend aan het volk, dat 
een koning van hem verlangde. 
11 Hij zei: Dit zal de handelwijze zijn van de koning die over u regeren zal: hij zal uw 
zonen nemen om hen voor zich in te zetten bij zijn wagens en zijn ruiterij, en om hen 
voor zijn wagen uit te laten lopen. 
12 Hij zal hen aanstellen tot bevelhebbers over duizend en tot bevelhebbers over vijftig. 
Zij zullen zijn akker moeten ploegen, zijn oogst binnenhalen en zijn strijdwapens en 
zijn wagentuig maken. 
13 Uw dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, kooksters en baksters. 
14 Uw akkers, uw wijngaarden en uw olijfgaarden, de beste zal hij nemen en ze aan 
zijn dienaren geven.  
15 Van uw zaaigoed en uw wijngaarden zal hij het tiende deel nemen en dat aan zijn 
hovelingen en zijn dienaren geven. 
16 Hij zal uw slaven, uw slavinnen, uw beste jongemannen en uw ezels nemen om 
daarmee zijn werk te doen. 
17 Hij zal het tiende deel van uw kudden nemen, en u zult hem tot slaven zijn. 
18 U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning, die u zich gekozen hebt, 
maar de HEERE zal u op die dag niet antwoorden. 
19 Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. Zij zeiden: Nee, er 
moet toch een koning over ons komen. 
20 Dan zullen wij ook zijn als al de volken; onze koning zal ons leiding geven en hij zal 
voor ons uit gaan en onze oorlogen voeren. 
21 Toen Samuel al de woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren 
van de HEERE.  
22 De HEERE zei tegen Samuel: Luister naar hun stem en stel een koning over hen 
aan. Toen zei Samuel tegen de mannen van Israël: Ga heen, ieder naar zijn stad. 
 
Kinderlied Op Toonhoogte 504 

1 Here der heren, Koning der koningen, 
U wil ik eren, U wil ik lofzingen. 
Rots aller eeuwen, U bent mijn vesting, 
mijn vaste burcht, bij wie ik schuil. 
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Refrein 
Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, 
eer aan de Geest, U heb ik lief. 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 

 
2 Eer aan de Vader, die alle dingen schiep. 
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep. 
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één, 
U alleen, U heb ik lief. 

Refrein 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 89 vers 8 

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen 
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen, 
want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 
en onze Koning is van Isrels God gegeven. 

 
Verkondiging: Het antwoord van God als het volk een koning wil 
 
Zingen Alles voor Hem (Sela) 

Alle macht, alle rijkdom, 
alle wijsheid, alle kracht 
voor het Lam dat geslacht is. 
Alles, alles voor Hem. 
Alle eer, alle glorie, 
alle adem voor de Heer 
tot in eeuwigheid, amen.     
 
Jezus is dichtbij. 
Het leven krijgt een nieuw begin. 
De strijd komt tot een eind. 
De leeuw van Juda overwint. 
En de hele wereld zingt. 
Alles en iedereen zingt. 
 
Alle macht, alle rijkdom, 
alle wijsheid, alle kracht 
voor het Lam dat geslacht is. 
Alles, alles voor Hem. 
Alle eer, alle glorie, 
alle adem voor de Heer 
tot in eeuwigheid, amen.     
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Jezus is dichtbij. 
Het leven krijgt een nieuw begin. 
De strijd komt tot een eind. 
De leeuw van Juda overwint. 
En de hele wereld zingt. 
Alles en iedereen zingt. 
 
Alle macht, alle rijkdom (mannen) 

Eer aan de Vader, eer aan de Zoon (vrouwen) 
Alle wijsheid, alle kracht 

Amen, amen! 
Voor het Lam dat geslacht is 

Eer aan de Trooster, God is met ons  
Alles, alles voor Hem! 
 
Alle eer, alle glorie 

Eer aan de Vader, eer aan de Zoon 
Alle adem voor de Heer 

Amen, amen! 
Tot in eeuwigheid, amen! 
  
Alle macht, alle rijkdom  

Eer aan de Vader, eer aan de Zoon 
Alle wijsheid, alle kracht 

Amen, amen! 
Voor het Lam dat geslacht is 

Eer aan de Trooster, God is met ons  
Alles, alles voor Hem! 
 
Alle eer, alle glorie 

Eer aan de Vader, eer aan de Zoon 
Alle adem voor de Heer 

Amen, amen! 
Tot in eeuwigheid, amen! 
  
Tot in eeuwigheid, amen! (3x) 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 72 vers 8 en 11 

"Zo moet de Koning eeuwig leven," 
bidt elk met diep ontzag; 
men zal Hem 't goud van Scheba geven, 
Hem zeegnen, dag bij dag. 
Is op het land een handvol koren, 
gekoesterd door de zon, 
't zal op 't gebergt' geruis doen horen, 
gelijk de Libanon. 
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Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
men loov' Hem vroeg en spa; 
de wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
met amen, amen na. 

 
Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: Wie vrees ik nog 
U hoort mij als ik bid, 
verdrijft mijn duisternis. 
Al vliegt de nacht mij aan, 
het daglicht breekt zich baan 
Wie vrees ik nog? 
 
U trapt de vijand plat 
onder mijn voeten, God. 
Al valt de strijd mij zwaar, 
U bent mijn schild en zwaard. 
Wie vrees ik nog? 
 
Ik weet wie voor mij uit gaat 
en standhoudt achter mij. 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
De Heerser van de eeuwen, 
U bent een vriend van mij! 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
 
Mijn kracht is in Uw naam, 
de naam die redden kan. 
O God die mij bevrijdt 
U overwint altijd! 
Wie vrees ik nog? 
Wie vrees ik nog? 
 
Ik weet wie voor mij uit gaat 
en standhoudt achter mij. 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
De Heerser van de eeuwen, 
U bent een vriend van mij! 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
 
Geen wapen van de vijand houdt stand. 
U houdt de wereld in Uw hand. 
Ik houd mij vast aan wat U belooft. 
U bent trouw, Heer; 
U bent trouw, Heer. 
 
Ik weet wie voor mij uit gaat 
en standhoudt achter mij. 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
De Heerser van de eeuwen, 
U bent een vriend van mij! 
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God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 
 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 

 
 


