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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
De Parel, zondag 11 september 2022, aanvang 09.30 uur 
 
Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
Voor de dienst 

Zang: Op Toonhoogte 341 
1 U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds Uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap; 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn helper en beschermer, 
U, mijn redder en mijn vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
2 Waar Uw grootheid wordt bezongen, 
wil ik knielen voor Uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met Uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
Refrein 1 

Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
die de wereld overwon. 

 
3 U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
Refrein 1 
 
Refrein 2 (4 maal) 

Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon! 

 
4 Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 
want U draagt de zegekroon. 
 
Refrein 2 (6 maal) 

 
 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 
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Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 265 vers 1 en 2 

Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe.  
 
Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts voor U alleen.  
Dat mijn wil voor eeuwig zij  
d’Uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.  
Laat mij nimmer gaan.  
Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts voor U alleen.  

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 302 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 

(Refrein) 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

(Refrein) 



3 
 
 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

(Refrein 2x) 
 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. (2x) 

 
Lezing van de Wet 
 
Zingen Psalm 147 vers 5 en 6 

God wil al 't vee steeds spijzen, laven; 
Hij hoort de stem der jonge raven. 
Hij heeft geen lust aan 's mensen krachten, 
aan hen, die daaruit heil verwachten; 
de macht van 't paard en 's mans vermogen 
zijn beide nietig in Zijn ogen; 
aan die vertrouwen op hun benen, 
wil Hij geen gunst of hulp verlenen. 
 
De Heer' betoont Zijn welbehagen 
aan hen, die need’rig naar Hem vragen, 
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden, 
en door Zijn hand zich laten leiden; 
die, hoe het ook moog' tegenlopen, 
gestadig op Zijn goedheid hopen. 
O Salem, roem de Heer' der heren; 
wil uwe God, o Sion, eren! 

 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Schriftlezing 1 Samuël 10 : 15 - 27 
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. 
18 En hij zei tegen de Israëlieten: Zo heeft de HEERE, de God van Israël, 
gesproken: Ik heb Israël uit Egypte geleid, en Ik heb u uit de hand van de 
Egyptenaren gered, en uit de hand van alle koninkrijken die u onderdrukten. 
19 Maar u hebt heden uw God verworpen, Die u uit al uw ellenden en uw 
noden verlost heeft, en u hebt tegen Hem gezegd: Stel een koning over ons 
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aan. Nu dan, stel u op voor het aangezicht van de HEERE, overeenkomstig 
uw stammen en uw duizenden. 
20 Toen Samuel al de stammen van Israël naar voren liet komen, werd de 
stam van Benjamin door het lot aangewezen. 
21 Toen hij de stam van Benjamin naar voren liet komen, opgesteld naar zijn 
geslachten, werd het geslacht van Matri aangewezen; en Saul, de zoon van 
Kis, werd aangewezen. Ze zochten hem, maar hij werd niet gevonden. 
22 Toen raadpleegden zij de HEERE opnieuw: Is die man wel hierheen 
gekomen? De HEERE zei: Zie, hij heeft zich tussen de bagage verstopt. 
23 Zij snelden erheen en namen hem vandaar mee. Hij ging midden tussen 
het volk staan, en van zijn schouders en hoger was hij langer dan heel het 
volk. 
24 Toen zei Samuel tegen heel het volk: Ziet u wie de HEERE uitgekozen 
heeft? Want zoals hij is er niemand onder het hele volk. Toen juichte het hele 
volk, en zij zeiden: Leve de koning! 
25 Samuel sprak tot het volk over de bepalingen met betrekking tot het 
koningschap, schreef ze op een boekrol, en legde die voor het aangezicht van 
de HEERE. Toen liet Samuel het hele volk gaan, ieder naar zijn huis. 
26 Saul ging ook naar zijn huis in Gibea, en uit het leger gingen zij met hem 
mee van wie God het hart had aangeraakt. 
27 Maar verdorven lieden zeiden: Hoe zou deze man ons verlossen? Zij 
verachtten hem en brachten hem geen geschenk. Hij hield zich echter doof. 
 
Zingen Op Toonhoogte 542 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd. 
Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde, zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk wij ook aan anderen vergeven,  
en leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het Koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
tot in eeuwigheid, in eeuwigheid.  
Amen. 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Op Toonhoogte 238 vers 1 en 2 

Zoek eerst het koninkrijk van God, 
en Zijn gerechtigheid. 
En dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. 
Refrein:  Halleluja, halleluja, 

halleluja, hallelu, halleluja. 
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Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt.  
Hallelu, halleluja. 
Refrein 

 
Verkondiging: De kroning van koning Saul 
 
Zingen Op Toonhoogte 177 

1 De Heer op wie mijn hart vertrouwt, 
bent U die zoveel van mij houdt. 
Ik ben verwonderd, sprakeloos, 
dat U mij kent, dat U mij koos. 
Uw kostbaar bloed verloste mij; 
eens was ik slaaf, nu ben ik vrij. 
O, ik was blind tot U liet zien: 
het is genade, onverdiend! 
 
2 Wij volgen U Heer, overal, 
waarheen U ons ook brengen zal. 
Dwars door beproeving, door de strijd, 
bouwt U het hemels koninkrijk. 
Ons hele leven, hier en nu, 
blijft U in ons, en wij in U. 
O Jezus in Uw grote kracht, 
wordt alles wat U wilt, volbracht! 
 
3 Wij gaan op weg met goede moed, 
vol van Uw Geest die ons behoedt. 
De vreugde die nog voor ons ligt, 
houdt heel ons hart op U gericht. 
U bent de hoop van ons bestaan; 
U laat ons nooit verloren gaan! 
Sterk in Uw kracht, met zekerheid, 
leidt U ons naar Uw koninkrijk. 
 
U bent de hoop van ons bestaan; 
U laat ons nooit verloren gaan! 
Sterk in Uw kracht, met zekerheid, 
leidt U ons naar Uw koninkrijk. 

 
Dankgebed en voorbeden 
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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. 

 
Zegen 
 
 
Na de dienst 

Zang: Gods zegen voor jou (Sela) 
Gods liefde draagt jou. 
Zijn hand beschermt jou 
Waar je ook bent of zal gaan. 
Ontvang Gods zegen 
Over je leven: 
Vrede voor jou in zijn naam! 
 
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
Zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
Vervult, beschermt en zegent jou. 
 
Ga met Gods vrede. 
Deel in zijn zegen. 
Leef uit zijn volheid en kracht. 
Durf te geloven. 
Blijf op Hem hopen: 
Leef je geloof elke dag! 
 
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
Zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
Vervult, beschermt en zegent jou. 
 
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
Zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
Vervult, beschermt en zegent jou. 

 


