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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld, wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, zondag 11 september 2022 
Aanvang 18.00 uur 
 
 
 

Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
 
 
Voor de dienst 

Zang: De Heer is mijn Bevrijder (Opwekking 826) 
God keek genadig naar mij om. 
Hij greep mij vast voor ik verdronk 
en zette mij weer op vaste grond; 
De Heer is mijn bevrijder. 
Ik weet, hoe lang de nacht ook duurt, 
God helpt mij over elke muur. 
Ik zie al licht aan de horizon, 
de Heer is mijn bevrijder. 
 
Is er iemand als onze God, 
Die ons liefheeft en ons verlost? 
Hij heeft betaald voor ons allemaal; 
de Heer is mijn bevrijder. 
Op Hem alleen rust mijn geloof; 
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft. 
De winter wijkt, en de lente komt - 
de Heer is mijn bevrijder. 
 
Ook als het wachten moeilijk is, 
ook als ik treur om wie ik mis, 
Zijn liefde draagt mij door alles heen. 
De Heer is mijn bevrijder. 
Is er iemand als onze God, 
Die ons liefheeft en ons verlost? 
Hij heeft betaald voor ons allemaal; 
de Heer is mijn bevrijder. 
 
Hij draagt mij tot mijn laatste dag, 
laat mij niet achter in het graf. 
Hij wekt mij op en roept mij naar huis; 
de Heer is mijn bevrijder. 
Is er iemand als onze God, 
Die ons liefheeft en ons verlost? 
Hij heeft betaald voor ons allemaal; 
de Heer is mijn bevrijder. 
 
Alle eer aan God de Vader, 
alle eer aan God de Zoon, 
alle eer aan God de trooster; 
de Heer is mijn bevrijder. 
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Alle eer aan God de Vader, 
alle eer aan God de Zoon, 
alle eer aan God de trooster; 
de Heer is mijn bevrijder. 
De Heer is mijn bevrijder. 
De Heer is mijn bevrijder. 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 286 vers 1, 2, 5 en 6 

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan Uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot Uw lof en dienst bereid. 
 
2 Neem mijn handen, maak ze sterk 
door Uw liefde tot Uw werk. 
Maak, dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van Uw wet. 
 
5 Neem mijn wil en maak hem vrij,  
dat hij U geheiligd zij.  
Maak mijn hart tot Uwe troon, 
dat, o Heer, Uw Geest er woon’. 
 
6 Neem ook mijne liefde, Heer; 
‘k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mij zelf, en t’ allen tijd 
ben ik aan U toegewijd.  

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 24 vers 4 en 5 

Verhoog, o poorten, nu de boog; 
rijs, eeuw'ge deuren, rijs omhoog; 
opdat de Koning in mag rijden. 
Wie is die Vorst, zo groot in eer? 
't Is God, d' almachtig' Opperheer; 
't is God, geweldig in het strijden. 
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Verhoog, o poorten, nu de boog! 
Rijs, eeuw’ge deuren, rijs omhoog! 
Opdat g' uw Koning mag ontvangen. 
Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 
't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht; 
Hem eren wij met lofgezangen. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
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) 
 
Gebed  
 
Schriftlezing 1 Samuël 11 
1 Toen trok Nahas, de Ammoniet, ten strijde en belegerde Jabes in Gilead. En 
al de mannen van Jabes zeiden tegen Nahas: Sluit een verbond met ons, dan 
zullen wij u dienen. 
2 Maar Nahas, de Ammoniet, zei tegen hen: Op deze voorwaarde zal ik een 
verbond met u sluiten, dat ik bij u allen het rechteroog uitsteek. Zo zal ik 
schande over heel Israël brengen. 
3 Toen zeiden de oudsten van Jabes tegen hem: Laat ons zeven dagen met 
rust, zodat wij boden kunnen sturen naar al de gebieden van Israël. Als er dan 
niemand is die ons verlost, zullen wij naar buiten komen, naar u toe. 
4 Toen de boden in Gibea kwamen, waar Saul woonde, en deze woorden ten 
aanhoren van het volk spraken, begon heel het volk luid te huilen. 
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5 En zie, Saul kwam van achter de runderen van de akker, en Saul zei: Wat is 
er met het volk, dat zij huilen? Toen maakten zij hem de woorden van de 
mannen van Jabes bekend. 
6 De Geest van God werd vaardig over Saul toen hij deze woorden hoorde, en 
hij ontstak in hevige woede. 
7 Hij nam een span runderen, hakte ze in stukken, en stuurde ze naar alle 
gebieden van Israël door de hand van de boden, die zeiden: Wie niet uittrekt 
achter Saul en achter Samuel aan, met diens runderen zal net zo gedaan 
worden. Toen viel grote vrees voor de HEERE op het volk, en zij trokken als 
één man uit. 
8 Hij telde hen in Bezek. Van de Israëlieten waren er driehonderdduizend en 
van de mannen van Juda dertigduizend. 
9 Toen zeiden zij tegen de boden die gekomen waren: Dit moet u tegen de 
mannen in Jabes in Gilead zeggen: Morgen, als de zon heet wordt, zal er 
verlossing voor u komen. Toen de boden kwamen en dat aan de mannen in 
Jabes vertelden, waren die verheugd. 
10 De mannen van Jabes zeiden tegen Nahas: Morgen zullen wij naar buiten 
komen, naar u toe, en dan kunt u met ons doen overeenkomstig alles wat 
goed is in uw ogen. 
11 En het gebeurde de volgende dag dat Saul het volk in drie groepen 
verdeelde. Die kwamen bij het aanbreken van de dag in het midden van het 
legerkamp en sloegen op Ammon in tot de dag heet werd. En het gebeurde 
dat zij die overbleven, zo verspreid werden, dat er van hen geen twee bij 
elkaar bleven. 
12 Toen zei het volk tegen Samuel: Wie is hij die zei: Zou Saul over ons 
regeren? Geef hier die mannen, dan zullen wij hen doden. 
13 Maar Saul zei: Er zal op deze dag niemand gedood worden, want de 
HEERE heeft Israël vandaag verlossing geschonken. 
14 En Samuel zei tegen het volk: Kom, laten wij naar Gilgal gaan en het 
koningschap daar vernieuwen. 
15 Toen ging heel het volk naar Gilgal en stelde Saul daar in Gilgal aan tot 
koning, voor het aangezicht van de HEERE; en zij brachten daar dankoffers 
voor het aangezicht van de HEERE. En Saul verheugde zich daar 
buitengewoon, met al de mannen van Israël. 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 140 vers 1, 2 en 5 (Weerklank) 

1 HEER, red mij van de boze mensen, 
gevreesd om hun ontaard gedrag, 
die in hun hart het kwade wensen 
en strijd verwekken heel de dag. 
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2 Hun tong is scherp als die van slangen, 
hun lippen zijn vol boos venijn. 
Zij volgen listig al mijn gangen, 
terwijl hun woorden giftig zijn. 
 
5 HEER, mijn verlosser, al mijn sterkte, 
vergun de goddeloze niet, 
die zoveel onheil reeds bewerkte, 
dat hij zijn plannen slagen ziet. 

 
Verkondiging: Koning Saul bevrijdt Jabes 
 
Zingen Op Toonhoogte 151 

1 Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser, 
niet eenzaam ga ik op de vijand aan, 
sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming; 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 
2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend, 
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan; 
toch rijst in mij een lied van overwinning   
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 
3 Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser, 
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan  
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 111 vers 5 

't Is trouw, al wat Hij ooit beval; 
het staat op recht en waarheid pal, 
als op onwrikb're steunpilaren. 
Hij is het, die verlossing zond 
aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond 
met hen in eeuwigheid bewaren. 

 
Zegen 
 
 
Na de dienst 

Zang: De strijd behoort U toe (Opwekking 858) 
De strijd behoort U toe. 
Als ik alleen maar de strijd zie, 
ziet U overwinning 
Als ik alleen maar een berg zie, 
ziet U die berg verzet. 

}2x 

}2x 

}2x 
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En als ik door een diep dal ga, 
troost U mij met liefde. 
Want ik heb niets meer te vrezen, 
ik ben veilig Heer, met U. 
 
Wanneer ik strijd, dan strijd ik geknield, 
met mijn handen omhoog 
O God, de strijd behoort U toe. 
Elke angst leg ik voor U neer. 
Ik zing heel de nacht. 
O God, de strijd behoort U toe. 
 
Als U voor mij uit gaat, 
wie houdt mij dan tegen? 
Want Jezus er is niets onmogelijk voor U. 
Als ik alleen maar de as zie, 
ziet U de schoonheid. 
Als ik alleen maar het kruis zie, 
ziet U het lege graf. 
 
Wanneer ik strijd dan strijd ik geknield, 
met mijn handen omhoog. 
O God, de strijd behoort U toe. 
Elke angst leg ik voor U neer. 
Ik zing heel de nacht. 
O God, de strijd behoort U toe. 
 
Machtige Redder, 
U leidt ons verder. 
Ja, niets of niemand is gelijk aan onze God. 
U straalt in het donker, 
U heeft overwonnen, 
want niets of niemand is gelijk aan onze God. (2x) 
 
Wanneer ik strijd, dan strijd ik geknield, 
met mijn handen omhoog. 
O God, de strijd behoort U toe. 
Elke angst leg ik voor U neer. 
Ik zing heel de nacht. 
O God, de strijd behoort U toe. 
O God, de strijd behoort U toe. 

 
 


