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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld, wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, zondag 25 september 2022 
Aanvang 18.00 uur 
 
 

Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
 
Voor de dienst 

Zang: U geeft rust (Opwekking 855) 
De aarde kent Uw grote kracht. 
Uw stem heeft haar tot stand gebracht. 
En ook de zee, zo woest en diep, 
wordt stil voor U, die alles schiep. 
 
Door alles heen, door alles heen, 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen, 
U geeft rust. 
 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 
 
Geef mij geloof dat niet bezwijkt, 
ook als de twijfel groter lijkt. 
De berg, zo groot en hoog voor mij, 
verdwijnt in zee, de weg is vrij. 
 
Door alles heen, door alles heen, 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen, 
U geeft rust. 
 
Door alles heen, door alles heen, 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 
 
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem. 
De storm herkent nog steeds Zijn naam. 
U geeft rust in mijn ziel. 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
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Voorzang Psalm 93 vers 1 
De HEER' regeert; de hoogste Majesteit, 
bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, 
bevestigt d' aard' en houdt door Zijne hand 
dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 93 vers 2, 3 en 4 

2 Gij hebt Uw troon van eeuwigheid gegrond. 
De waat'ren, HEER', verheffen zich in 't rond; 
rivier en meer verheffen hun geruis; 
het siddert al op 't woedend stroomgedruis. 
 
3 Maar, HEER', Gij zijt veel sterker dan 't geweld 
der waat'ren, die Uw almacht palen stelt 
de grote zee zwijgt op Uw wenk en wil, 
hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil. 
 
4 Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 
al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER', 
eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Op Toonhoogte 332 

Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van Uw liefde Heer. 
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben 
brengen U voortdurend eer. 

 
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning, en Zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van Uw naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, want U heb ik lief 
niets is zo goed als een leven  
heel dicht bij U. 
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Gebed  
 
Schriftlezing 1 Samuël 12 : 24 - 1 Samuël 13 : 15 
12 : 24 Vrees alleen de HEERE, en dien Hem trouw met uw hele hart, want zie 
welke grote dingen Hij bij u gedaan heeft. 
25 Maar indien u het kwade blijft doen, dan zult u weggevaagd worden, zowel 
u als uw koning. 
 
13 : 1 Saul was een jaar aan de regering geweest, en hij regeerde voor het 
tweede jaar over Israël. 
2 Toen koos Saul drieduizend man uit Israël voor zich uit. Tweeduizend mannen 
waren bij Saul in Michmas en in het bergland van Bethel, en duizend waren er 
bij Jonathan in Gibea in Benjamin. De rest van het volk liet hij gaan, ieder naar 
zijn tent. 
3 Jonathan versloeg het garnizoen van de Filistijnen dat in Geba lag, en de 
Filistijnen hoorden dat. Daarom liet Saul in het hele land op de bazuin blazen, 
met de boodschap: Laat de Hebreeën het horen! 
4 Toen hoorde heel Israël: Saul heeft het garnizoen van de Filistijnen verslagen, 
en ook is Israël bij de Filistijnen in een kwade reuk gekomen. Vervolgens werd 
het volk samengeroepen om achter Saul aan naar Gilgal te gaan. 
5 De Filistijnen verzamelden zich om te strijden tegen Israël, dertigduizend 
wagens en zesduizend ruiters, en volk zo talrijk als de zandkorrels die zich aan 
de oever van de zee bevinden. Zij trokken op en sloegen hun kamp op in 
Michmas, ten oosten van Beth-Aven. 
6 Toen de mannen van Israël zagen dat zij in nood waren – want het volk was 
in het nauw gedreven – verborg het volk zich in de grotten, in de rotsspleten, 
tussen de rotsen, in de schuilplaatsen en in de putten. 
7 Ook staken Hebreeën de Jordaan over naar het land van Gad en Gilead. Maar 
Saul bleef zelf nog in Gilgal, en al het volk kwam bevend achter hem aan. 
8 En Saul wachtte zeven dagen, tot het tijdstip dat Samuel bepaald had. Toen 
Samuel echter niet naar Gilgal kwam, begon het volk zich te verspreiden, bij 
hem vandaan. 
9 Toen zei Saul: Breng een brandoffer bij mij, en dankoffers; en hij offerde het 
brandoffer. 
10 En het gebeurde, toen hij gereed was met het brengen van het brandoffer, 
dat, zie, Samuel kwam. Saul ging het kamp uit hem tegemoet om hem te 
zegenen. 
11 En Samuel zei: Wat hebt u gedaan? Toen zei Saul: Omdat ik zag dat het 
volk zich begon te verspreiden, bij mij vandaan, en omdat ú niet op de 
vastgestelde tijd kwam, en de Filistijnen in Michmas verzameld zijn, 
12 zei ik bij mijzelf: Nu zullen de Filistijnen op mij afkomen in Gilgal, en ik heb 
niet getracht het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen. Daarom heb 
ik mijzelf gedwongen om het brandoffer te brengen. 
13 Maar Samuel zei tegen Saul: U hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod 
van de HEERE, uw God, dat Hij u geboden heeft, niet in acht genomen. Anders 
zou de HEERE uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben, 
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14 maar nu zal uw koningschap geen stand houden. De HEERE heeft een man 
naar Zijn hart voor Zich uitgezocht, en de HEERE heeft hem de opdracht 
gegeven een vorst te zijn over Zijn volk, omdat u niet in acht genomen hebt wat 
de HEERE u geboden had. 
15 Toen stond Samuel op en ging van Gilgal naar Gibea in Benjamin. Saul telde 
het volk dat zich bij hem bevond: ongeveer zeshonderd man. 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Op Toonhoogte 250 vers 1, 2 en 3 

1 Vaste rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op Uw trouw, 
laat mij rusten in Uw schaûw, 
waar het bloed door U gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 
2 Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer dat ik breng, 
niet de tranen die ik pleng, 
schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 
 
3 Zie, ik breng voor mijn behoud 
U geen wierook, mirr' of goud; 
moede kom ik, arm en naakt, 
tot de God, die zalig maakt, 
die de arme kleedt en voedt, 
die de zondaar leven doet. 

 
Verkondiging: Koning Saul brengt een offer 
 
Zingen Op Toonhoogte 276 

1 Heer, wijs mij Uw weg  
en leid mij als een kind  
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 
Troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 
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2 Heer, leer mij Uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw Woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
leid mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
 
3 Heer, leer mij Uw wil  
aanvaarden als een kind  
dat blindelings en stil  
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt  
Uw weg te gaan,  
spreek door Uw Woord en Geest  
mijn hart en leven aan. 
Spreek door Uw Woord en Geest  
mijn hart en leven aan. 
 
4 Heer, toon mij Uw plan;  
maak door Uw Geest bekend  
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet,  
de hoop opgeef,  
toon mij dat Christus  
heel mijn weg gelopen heeft.    
Toon mij dat Christus  
heel mijn weg gelopen heeft.    

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 89 vers 2 

"Ik heb", dit was Uw taal, "een vast verbond gemaakt 
met Mijne gunsteling, die steeds Mijn oog bewaakt; 
Ik heb aan Mijne knecht, aan Mijne uitverkoren', 
aan David, in Mijn gunst, met ene eed gezworen: 
Ik zal van kind tot kind, tot aan het eind der dagen, 
uw zaad bevestigen, en uwe rijkstroon schragen." 

 
Zegen 
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Na de dienst 
Zang: Vragen (Opwekking 830) 

Hoe we ook zwerven, zoekend en vragend. 
In onze twijfel laat U niet los. 
 
In onze angst en pijn,  
waar we ook bang voor zijn, 
In onze onrust houdt U ons vast. 
 
Heer, ik geloof, 
maar help mijn ongeloof. 
 
In elke vraag blijft U de Heer. 
Als oorlog woedt, God, U regeert. 
En ik geloof: één ding staat altijd vast: 
U bent trouw Heer, U bent trouw Heer. 
 
In al onze chaos blijft U dezelfde. 
U bent betrouwbaar, wat ook gebeurt. 
Al onze angst en pijn, 
waar we ook bang voor zijn, 
ook als de storm komt bent U erbij. 
 
In elke vraag blijft U de Heer. 
Als oorlog woedt, God, U regeert. 
En ik geloof: één ding staat altijd vast: 
U bent trouw Heer, U bent trouw Heer. 
 
In elke vraag blijft U de Heer. 
Als oorlog woedt, God, U regeert. 
En ik geloof: één ding staat altijd vast: 
U bent trouw Heer, U bent trouw Heer. 
 
Heer, ik geloof, maar help mijn ongeloof. 
Heer, ik geloof, laat mij Uw waarheid zien 
U bent trouw Heer, U bent trouw Heer, 
U bent trouw Heer, tot aan het eind. 

 
 


