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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, zondag 17 juli 2022, aanvang 18.00 uur 
 

Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
 
Voor de dienst 

Zang: Huis van gebed 
Maak dit huis tot een huis van gebed, 
waar U tastbaar aanwezig bent; 
vol van Uw glorie, 
vol van Uw Naam. 
Alles wordt stil, 
slechts één stem spreekt ons aan. 
Maak dit huis tot een huis van gebed. 
Maak dit huis tot een huis van gebed. 
 
Laat de beenderen weer leven, Heer. 
Wek ze op, als Uw kerk profeteert; 
vol van Uw glorie, 
vol van Uw Naam.  
Alles wordt stil, 
slechts één stem spreekt ons aan. 
Laat de beenderen weer leven, Heer. 
Laat de beenderen weer leven, Heer. 
 
Wij buigen neer voor U 
en wij verwachten U. 
Bouw de ruïnes op, 
herstel Uw kerk, Heer! 
Kom, stort Uw Geest op ons, 
blaas ons nieuw leven in, 
want wij verlangen naar herleving, Jezus.     (2x) 
 
Zet uw kerk weer in vuur en vlam, 
heilig God, dat ons hart weer brandt; 
vol van Uw glorie, 
vol van Uw Naam. 
Alles wordt stil, 
slechts één stem spreekt ons aan. 
Zet Uw kerk weer in vuur en vlam. 
Zet Uw kerk weer in vuur en vlam. 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Psalm 84 vers 2 
Zelfs vindt de mus een huis, o HEER', 
de zwaluw legt haar jongskens neer 
in 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
geduchte HEER' der legerscharen, 
welzalig hij, die bij U woont, 
gestaag U prijst en eerbied toont. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 68 vers 16 en 17 

Gij koninkrijken, zingt Gods lof; 
heft psalmen op naar 't hemelhof, 
van ouds Zijn troon en woning; 
waar Hij, bekleed met eer en macht, 
Zijn sterke stem verheft met kracht, 
en heerst als Sions Koning. 
Geeft sterkt' aan onze God en HEER; 
Hij heeft in Israël Zijn eer 
en hoogheid willen tonen. 
Erkent die God; Hij is geducht; 
Hij doet Zijn sterkte boven lucht 
en boven wolken wonen. 
 
Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 
uit Uw verheven heiligdom, 
aanbidd'lijk Opperwezen! 
't Is Isrels God, die krachten geeft, 
van Wie het volk zijn sterkte heeft: 
Looft God; elk moet Hem vrezen. 

 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Op Toonhoogte 327 

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

Gebed  
 
Schriftlezing 1 Samuel 9 : 1 - 25 
1 Er was een man uit Benjamin en zijn naam was Kis, een zoon van Abiël, de 
zoon van Zeror, de zoon van Bechorath, de zoon van Afiah, een Benjaminiet, 
een zeer vermogend man. 
2 Deze had een zoon, van wie de naam Saul was, jong en knap, ja, er was geen 
knappere man dan hij onder de Israëlieten; vanaf zijn schouders en hoger was 
hij langer dan al het volk. 
3 De ezelinnen van Kis, de vader van Saul, waren zoekgeraakt. Daarom zei Kis 
tegen zijn zoon Saul: Neem toch een van de knechten met je mee en sta op, ga 
de ezelinnen zoeken. 
4 Hij trok door het bergland van Efraïm, ook trok hij door het land van Salisa, 
maar zij vonden ze niet. Daarna trokken zij door het land van Sahalim, maar ze 
waren er niet. Verder trok hij door het land van Benjamin, maar zij vonden ze 
niet. 
5 Toen zij in het land van Zuf kwamen, zei Saul tegen zijn knecht, die bij hem 
was: Kom, laten wij terugkeren; anders denkt mijn vader niet meer aan de 
ezelinnen, maar is hij bezorgd over ons. 
6 Hij zei echter tegen hem: Zie toch, er is een man Gods in deze stad, hij is een 
geëerd man; alles wat hij spreekt, komt zeker uit. Laten wij nu daarheen gaan, 
misschien zal hij ons onze weg wijzen, die wij moeten gaan. 
7 Toen zei Saul tegen zijn knecht: Maar zie, als wij gaan, wat zullen wij dan voor 
die man meebrengen? Want het brood uit onze reiszakken is op, en wij hebben 
geen geschenk om de man Gods te brengen; wat hebben wij bij ons? 
8 De knecht antwoordde Saul verder en zei: Zie, ik heb het vierde deel van een 
zilveren sikkel in mijn hand, dat zal ik de man Gods geven, opdat hij ons onze 
weg wijst. 
9 Vroeger zei iedereen in Israël het volgende als hij God ging raadplegen: Kom, 
laten wij naar de ziener gaan. Want wat vandaag de dag een profeet genoemd 
wordt, werd vroeger een ziener genoemd. 
10 Toen zei Saul tegen zijn knecht: Uw woord is goed, kom, laten wij gaan. Zo 
gingen zij naar de stad waar de man Gods was. 
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11 Toen zij de weg omhoog naar de stad opgingen, troffen zij meisjes aan die 
de stad uitgingen om water te putten. Zij zeiden tegen hen: Is de ziener hier? 
12 Zij antwoordden hun en zeiden: Zie, hij is vlak bij u; haast u nu, want hij is 
vandaag in de stad gekomen, omdat het volk vandaag op de hoogte een 
offermaaltijd heeft. 
13 Wanneer u de stad binnenkomt, zult u hem vinden voor hij de hoogte opgaat 
om te eten. Het volk zal immers niet eten totdat hij komt, want hij zegent het 
offer en daarna eten de genodigden. Ga dan nu, want u zult hem dadelijk 
vinden. 
14 Zo gingen zij de stad in. Toen zij in het midden van de stad kwamen, zie, 
Samuel kwam naar buiten, hun tegemoet, om de hoogte op te gaan. 
15 De HEERE had namelijk een dag voordat Saul kwam, voor het oor van 
Samuel onthuld: 
16 Morgen omstreeks deze tijd zal Ik een man uit het land van Benjamin naar u 
toe zenden; die moet u tot vorst zalven over Mijn volk Israël. Hij zal Mijn volk 
verlossen uit de hand van de Filistijnen, want Ik heb naar Mijn volk omgezien, 
omdat hun geschreeuw om hulp tot Mij gekomen is. 
17 Toen Samuel Saul zag, gaf de HEERE hem te kennen: Zie, dit is de man van 
wie Ik u gezegd heb: Deze zal over Mijn volk heersen. 
18 Saul trad op Samuel toe, midden in de poort, en zei: Wijs mij toch waar hier 
het huis van de ziener is. 
19 Samuel antwoordde Saul en zei: Ik ben de ziener; ga voor mij uit naar de 
hoogte, en eet vandaag met mij. Dan zal ik u morgenvroeg laten gaan en u alles 
vertellen wat er in uw hart leeft. 
20 Wat de ezelinnen betreft, die vandaag al drie dagen zoek zijn, laat dat u niet 
aan het hart gaan, want ze zijn gevonden. En van wie zal alles zijn wat 
begerenswaardig is in Israël? Is het niet van u, en van uw hele familie? 
21 Toen antwoordde Saul en zei: Ben ik niet een Benjaminiet, uit de kleinste 
van de stammen van Israël? En is mijn geslacht niet het geringste van al de 
geslachten uit de stam van Benjamin? Waarom spreekt u mij dan aan met zulke 
woorden? 
22 Samuel nam Saul en zijn knecht mee, bracht hen in de kamer en gaf hun 
een plaats aan het hoofd van de genodigden; dezen waren met ongeveer dertig 
man. 
23 Toen zei Samuel tegen de slachter: Breng het deel dat ik u gaf en waarvan 
ik tegen u zei: Houd het bij u. 
24 De slachter bracht een achterbout met wat eraan zat, en zette die Saul voor. 
Samuel zei: Zie, dit is wat overgebleven is; zet het voor u en eet, want het is 
voor u bewaard voor deze gelegenheid, toen ik zei: Ik heb het volk uitgenodigd. 
Zo at Saul op die dag met Samuel. 
25 Daarna daalden zij van de hoogte af naar de stad, en hij sprak met Saul op 
het dak. 
 
Inzameling van de gaven  
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Zingen Op Toonhoogte 180 
1 Er is een Verlosser,  
Jezus, Zoon van God. 
Kostbaar Lam van God, Messias,  
heilig God is Hij. 
 
2 Jezus, mijn Verlosser,  
niemand is aan U gelijk. 
Kostbaar Lam van God, Messias,  
maakt van zonden vrij. 
 

(Refrein) 
Dank U, o mijn Vader.  
U gaf Uw eigen Zoon,  
Uw Geest als hulp voor ons totdat  
het werk op aarde is gedaan. 

 
3 Ja, de dag zal komen,  
dat ik Jezus zie.  
Dan zal ik mijn Koning dienen  
voor eeuwig en eeuwig. 

(Refrein) 
 
Verkondiging 
 
Zingen Op Toonhoogte 264 

1 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 
wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 
 
2 Geef mij Uw wijsheid, Uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als Uw kind 
dat in Uw armen geborgenheid vindt. 
 
3 Geef mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
Wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht. 
 
4 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
Bij U te wonen is al wat ik wens, 
met als beloning dat ik op U lijk. 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
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5 Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van Uw zon, 
stralend van vreugde, getooid als een bruid   
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 33 vers 7 

De grote Schepper aller dingen 
ziet, uit het ongenaakbaar licht, 
het gans gedrag der stervelingen; 
niets is bedekt voor Zijn gezicht. 
Uit Zijn vaste woning, 
waar Hij heerst als Koning, 
waar Zijn lof, Zijn eer, 
klinkt door al de bogen, 
zien Zijn Godd'lijk' ogen 
op al 't mensdom neer. 

 
Zegen 
 
 
Na de dienst 

Zang: U bent hier 
Jezus, U blijft niet op afstand staan: 
U bent één gebed bij mij vandaan. 
Niemand anders komt zo dichtbij, 
U bent hier en woont in mij. 
 
Hier ben ik in Uw aanwezigheid. 
Breek de muur af die mij van U scheidt. 
Leer mij steeds meer uw stem verstaan: 
kom tot mij en spreek mij aan. 
 
De Heer is hier, Hij die de vrede bracht, 
leidt ons in liefde naar Gods vaderhart. 
Hij zegent jou en mij: 
Hij is hier en maakt ons vrij. 
  
Heer, ontmoet mijn hart en maak het vrij. 
Neem de onrust weg en zegen mij. 
Schenk Uw vrede die bij mij blijft; 
liefde die mijn angst verdrijft. 
 
Heer, U bent het rustpunt van mijn hart. 
In Uw armen vind ik nieuwe kracht. 
Niemand anders dan U alleen 
draagt mij door dit leven heen. 
 
De Heer is hier, Hij die de vrede bracht ) 
leidt ons in liefde naar Gods vaderhart. ) 
Hij zegent jou en mij:   ) 
Hij is hier en maakt ons vrij.  ) 2x 

} 2 x 


