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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
De Parel 
Zondag 28 augustus 2022, aanvang 09.30 uur 
 
 
Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
 
 
Voor de dienst 

Zang: Op Toonhoogte 369 
1 Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
Refrein 

Toon mijn liefde 
aan de ander, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, 
wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 
zo heb ik ook jou liefgehad. 

 
2 In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
(Refrein 2x) 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Psalm 84 vers 5 
O God, die ons ten schilde zijt, 
en ons voor alle ramp bevrijdt, 
aanschouw toch Uw gezalfde Koning. 
Een dag is in Uw huis mij meer, 
dan duizend, waar ik U ontbeer; 
'k waar' liever in mijn Bondsgods woning 
een dorpelwachter, dan gewend 
aan d' ijdle vreugd' in 's bozen tent. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 72 vers 1 en 6 

Geef, HEER', de Koning Uwe rechten, 
en Uw gerechtigheid  
aan 's Konings zoon om Uwe knechten, 
te richten met beleid. 
Dan zal Hij al Uw volk beheren, 
rechtvaardig, wijs en zacht; 
en Uw ellendigen regeren; 
hun recht doen op hun klacht. 
 
Ja, elk der vorsten zal zich buigen 
en vallen voor Hem neer; 
al 't heidendom Zijn lof getuigen, 
dienstvaardig tot Zijn eer. 
't Behoeftig volk, in hunne noden 
in hun ellend' en pijn, 
gans hulpeloos tot Hem gevloden, 
zal Hij ten redder zijn. 

 
Lezing Avondmaalsformulier 
 
Zingen Op Toonhoogte 295 

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor Uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
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3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Schriftlezing 1 Samuël 10 : 1 - 17 
1 Toen nam Samuel een oliekruik, goot die leeg op zijn hoofd, kuste hem en 
zei: Is het niet zo, dat de HEERE u tot een vorst over Zijn eigendom gezalfd 
heeft? 
2 Als u deze dag bij mij weggegaan bent, zult u twee mannen vinden bij het 
graf van Rachel, in het gebied van Benjamin, in Zelzah. Die zullen tegen u 
zeggen: De ezelinnen die u bent gaan zoeken, zijn gevonden, en zie, uw 
vader heeft de zaak van de ezelinnen laten rusten, maar hij is nu bezorgd over 
u en zegt: Wat kan ik nu voor mijn zoon doen? 
3 Als u vandaar verdergaat en bij Elon-Tabor aankomt, zullen drie mannen u 
daar ontmoeten, die op weg zijn naar God, in Bethel; één draagt er drie 
bokjes, één draagt drie ronde broden en één draagt een kruik wijn. 
4 Zij zullen u naar uw welstand vragen en u twee broden geven; die moet u uit 
hun hand aannemen. 
5 Daarna zult u op de heuvel van God komen, waar garnizoenen van de 
Filistijnen liggen. En het zal gebeuren, als u daar in de stad komt, dat u een 
groep profeten tegen zult komen, die van de hoogte afkomt. Zij hebben luiten, 
tamboerijnen, fluiten en harpen bij zich, en zijn aan het profeteren. 
6 Dan zal de Geest van de HEERE over u vaardig worden en u zult samen 
met hen profeteren; u zult in een ander mens veranderd worden. 
7 En het zal gebeuren als deze tekenen u overkomen, doe dan wat uw hand 
vindt, want God zal met u zijn. 
8 Ga voor mij uit naar Gilgal; zie, ik zal naar u toe komen om brandoffers te 
brengen en om dankoffers te brengen. Zeven dagen moet u daar wachten,  
totdat ik bij u kom en u bekendmaak wat u moet doen. 
9 En het gebeurde, toen Saul zich omkeerde om bij Samuel weg te gaan, dat 
God zijn hart in een ander veranderde; en al die tekenen overkwamen hem op 
die dag. 
10 Toen zij daar bij de heuvel kwamen, zie, een groep profeten kwam hem 
tegemoet; en de Geest van de HEERE werd vaardig over hem, en hij 
profeteerde in hun midden. 
11 Toen ieder die hem sinds jaar en dag kende, zag dat hij – zie! – met de 
profeten profeteerde, zei het volk, de een tegen de ander: Wat is er toch 
gebeurd met de zoon van Kis? Is Saul ook onder de profeten? 
12 Toen antwoordde iemand daarvandaan: En wie is hun vader? Daarom is 
het een spreekwoord geworden: Is Saul ook onder de profeten? 
13 Toen hij opgehouden had met profeteren, kwam hij aan op de hoogte. 
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14 De oom van Saul zei tegen hem en zijn knecht: Waar zijn jullie heen 
gegaan? Hij zei: De ezelinnen zoeken, en toen wij zagen dat ze er niet waren, 
kwamen wij bij Samuel. 
15 Toen zei de oom van Saul: Vertel mij toch, wat heeft Samuel tegen jullie 
gezegd? 
16 Saul zei tegen zijn oom: Hij heeft ons duidelijk laten weten dat de ezelinnen 
gevonden waren. Maar de zaak van het koningschap, waar Samuel over 
gesproken had, vertelde hij hem niet. 
17 Maar Samuel riep het volk samen bij de HEERE, in Mizpa. 
 
Zingen Op Toonhoogte 505 
(2 maal) 

Here, maak mij 
Uw wegen bekend 
en toon mij de weg, 
die goed is voor mij. 
O, Here, maak mij 
Uw wegen bekend 
en toon mij de weg 
die goed is voor mij. 
Want U bent mijn God, 
de enige God. 
Ja, U bent mijn God, 
de enige God. 
Laat mij zien (laat mij zien) 
wat U wilt (wat U wilt) 
door Uw Woord (door Uw Woord) 
door Uw Geest (door Uw Geest). 
 
Dank U, Heer. 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 25 vers 2 en 6 

HEER, ai, maak mij Uwe wegen 

door Uw woord en Geest bekend; 

leer mij, hoe die zijn gelegen, 

en waarheen G' Uw treden wendt, 

leid mij in Uw waarheid, leer 

ijv'rig mij Uw wet betrachten; 

want Gij zijt mijn heil, o HEER, 

'k blijf U al de dag verwachten. 
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Wie heeft lust de Heer' te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn leidsman wezen, 
Leren, hoe hij wand’len moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
zal hij ongestoord verwerven, 
en zijn Godgeheiligd zaad 
zal 't gezegend aardrijk erven. 

 
Verkondiging: De zalving van koning Saul 
 
Zingen Op Toonhoogte 234 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is er bij 
in je beproevingen en zorgen. 

(Refrein) 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen. 

 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 

(Refrein) 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 

(Refrein 2x) 
 
Ik rust in U alleen. (2x) 

 
Dankgebed en voorbeden 
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Zingen Op Toonhoogte 290 
1 Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer, 
als de zon opkomt elke morgen weer. 
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land: 
neem ook mijn leven in Uw hand. 
 
Refrein 

Regeer in mij met al Uw kracht 
in mijn mooiste droom, 
in mijn zwartste nacht. 
Er is één ding dat ik U vraag: 
o Heer, regeer in mij vandaag. 

 
2 Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk 
als een spiegel zijn van wie U in mij bent. 
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: 
Heer, neem mijn leven in Uw hand. 

Refrein (2x 
 
O Heer, regeer in mij vandaag. (2x) 

 
Zegen 
 
 
Na de dienst 

Zang: Diep geraakt 
Wij zien grote daden van Jezus. 
De kracht van de Geest is op Hem. 
Zijn woord heeft de zieken genezen, 
en doven verstaan nu Zijn stem. 
 
Wij horen de waarheid van Jezus, 
de redder, die stierf aan het kruis, 
maar die uit de dood is verrezen. 
Wij zijn door Zijn Geest overtuigd. 
 
Refrein 

Diep geraakt door Uw liefde 
zingen wij met geheven handen. 
Diep geraakt door Uw liefde. 
Wij kunnen en willen niets anders. 
Jezus, Uw liefde heeft ons diep geraakt. 

 
Wij geven ons leven aan Jezus 
Wij sterven met Hem in de dood 
En leven met Jezus verrezen 
Hij is onze levende hoop 

Refrein 
 
Als antwoord geven wij onszelf. 
Ons hele leven. 
Als antwoord geven wij onszelf; 
alles voor U, Jezus. 
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Als antwoord geven wij onszelf. 
Ons hele leven. 
Als antwoord geven wij onszelf; 
alles voor U, Jezus. 

Refrein 
 
Wij delen de liefde van Jezus; 
de kracht van de Geest is op ons. 
 
En het wonder is harten genezen 
door Jezus’ Naam; Hij werkt in ons. 

 
 


