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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
De Parel, zondag 9 oktober 2022, aanvang 09.30 uur 
 
Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
Voor de dienst 

Zang: Thuis (Sela) 
Refrein 

Welkom thuis, 
hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  
Welkom thuis, 
voor wie zoek was of op reis,  
te lang is weggeweest.  
Welkom thuis.  

  
Met Zijn zegenende handen op je schouders  
geeft Hij jou Zijn liefde en zijn tijd.  
Met Zijn eindeloze goedheid en vergeving  
heet Hij je welkom.   
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  

Refrein 
  
Met Zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.  
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.  
Met Zijn eindeloze goedheid en vergeving 
heet Hij je welkom.  
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  
  
Kom maar binnen. 
Hij sluit je in zijn armen.  
Je hoort hier, in Zijn aanwezigheid.  
Deel in de vreugde en open nu je handen.  
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.  

Refrein 
 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 100 vers 1 en 2 

Juich aarde, juich alom de Heer', 
dien God met blijdschap, geef Hem eer; 
kom, nader voor Zijn aangezicht; 
zing Hem een vrolijk lofgedicht. 
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De Heer' is God; erken, dat Hij 
ons heeft gemaakt (en geenszins wij), 
tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
een volk, tot Zijne dienst bereid. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 121 vers 1, 2 en 4 

1 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
vanwaar ik dag en nacht 
des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van de HEER' alleen, 
Die hemel, zee en aarde, 
eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 
2 Hij is, al treft u 't felst verdriet, 
uw Wachter, die uw voet 
voor wankelen behoedt; 
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 
geen kwaad zal u genaken; 
de HEER' zal u bewaken. 
 
4 De HEER zal u steeds gadeslaan, 
opdat Hij in gevaar 
uw ziel voor ramp bewaar'; 
de HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
en waar g' u heen moogt spoeden, 
zal eeuwig u behoeden. 

 
Lezing van de Wet 
 
Zingen Op Toonhoogte 191 

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. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
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Gelovend ga ik, 
eigen zwakheid voelend. 
En telkens weer 
moet ik Uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 
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. 
In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing 1 Samuël 13 : 19 – 14 : 15 
13:19 Nu was er in heel het land Israël geen smid te vinden, want de Filistijnen 
hadden gezegd: Anders gaan de Hebreeën zwaarden of speren maken. 
20 Daarom moest heel Israël naar de Filistijnen gaan om ieder zijn ploegijzer, 
zijn spa, zijn bijl of zijn houweel te laten slijpen. 
21 De prijs was twee derde sikkel voor de ploegijzers, voor de houwelen, voor 
de drietandige vorken, voor de bijlen, en voor het vastzetten van een 
ossenprik. 
22 En het gebeurde ten dage van de strijd, dat er geen zwaard of speer te 
vinden was in de hand van al het volk dat bij Saul en Jonathan was; maar bij 
Saul en bij zijn zoon Jonathan werden ze wel gevonden. 
23 Toen trok een wachtpost van de Filistijnen naar de bergpas van Michmas. 
 
14:1 Op een dag gebeurde het dat Jonathan, de zoon van Saul, tegen de 
knecht die zijn wapens droeg, zei: Kom, laten wij naar de wachtpost van de 
Filistijnen oversteken, die zich aan de overkant bevindt. Maar hij vertelde het 
niet aan zijn vader. 
2 Saul nu verbleef aan de rand van Gibea, onder de granaatappelboom die in 
Migron was, en het volk dat bij hem was, bestond uit ongeveer zeshonderd 
man. 
3 En Ahia, de zoon van Ahitub, de broer van Ikabod, de zoon van Pinehas, de 
zoon van Eli, was priester van de HEERE in Silo en droeg de efod. Het volk 
wist echter niet dat Jonathan weggegaan was. 
4 Nu was er tussen de bergpassen, waarlangs Jonathan naar de wachtpost 
van de Filistijnen probeerde over te steken, een rotspunt aan deze kant en een 
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rotspunt aan de andere kant. De naam van de ene was Bozes en de naam 
van de andere Sene. 
5 De ene punt lag aan de noordkant, tegenover Michmas, en de andere aan 
de zuidkant, tegenover Geba. 
6 Jonathan nu zei tegen de knecht die zijn wapens droeg: Kom, laten wij 
oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen; misschien zal de 
HEERE voor ons werken, want het is voor de HEERE niet te moeilijk om te 
verlossen, door veel of door weinig mensen. 
7 Toen zei zijn wapendrager tegen hem: Doe alles wat in uw hart is, ga uw 
gang; zie, ik volg u, naar wat uw hart u ingeeft. 
8 En Jonathan zei: Zie, wij steken over naar die mannen en zullen ons aan 
hen vertonen. 
9 Als zij dit tegen ons zeggen: Sta stil, totdat wij bij u komen, dan zullen wij op 
onze plaats blijven staan en niet naar hen toe klimmen. 
10 Maar als zij dit zeggen: Klim naar ons toe, dan zullen wij naar hen toe 
klimmen, want dan heeft de HEERE hen in onze hand gegeven. Dit is voor 
ons het teken. 
11 Toen zij zich beiden aan de wachtpost van de Filistijnen vertoonden, zeiden 
de Filistijnen: Zie, de Hebreeën zijn uit de holen gekomen waarin zij zich 
verstopt hadden. 
12 De mannen van de wachtpost namen het woord en zeiden tegen Jonathan 
en zijn wapendrager: Klim naar ons toe, dan zullen wij u een lesje leren! Toen 
zei Jonathan tegen zijn wapendrager: Klim achter mij aan, want de HEERE 
heeft hen in de hand van Israël gegeven. 
13 Toen klom Jonathan op zijn handen en op zijn voeten naar boven, en zijn 
wapendrager achter hem aan. En zij vielen voor Jonathan, en achter hem 
doodde zijn wapendrager hen. 
14 Deze eerste slag, waarin Jonathan en zijn wapendrager ongeveer twintig 
mannen doodden, vond plaats op een stuk land dat men in een halve dag kan 
ploegen. 
15 En er ontstond schrik in het legerkamp, op het veld en onder heel het volk. 
De wachtpost en de plunderaars beefden zelf ook. Ja, het land sidderde, want 
het was een schrik van God. 
 
Kindermoment 
 
Zingen Op Toonhoogte 519 

1 Ik volg de Heer (ik volg de Heer) 
want Hij is goed (want Hij is goed) 
Hij weet de weg (Hij weet de weg) 
en hoe het moet (en hoe het moet) 
Hij houdt van mij (Hij houdt van mij) 
Hij is overal (Hij is overal) 
de Herder die mij leiden zal. 
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2 Soms gaan we door (soms gaan we door) 
gevaarlijk land (gevaarlijk land) 
Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor) 
en in Zijn hand (en in zijn hand) 
houdt Hij de staf (houdt Hij de staf)  
en neemt ons mee (en neemt ons mee) 
Het is soms zwaar maar toch oké! 
 
3 Een leeuw die brult (een leeuw die brult) 
of een beer die bromt (of een beer die bromt) 
de Herder kijkt (de Herder kijkt) 
wat of er komt (wat of er komt) 
Hij is als een muur (Hij is als een muur) 
rondom ons heen (rondom ons heen) 
Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen! 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Op Toonhoogte 257 vers 1, 2 en 3 

1 Jezus, ga ons voor  
deze wereld door,  
en U volgend op Uw schreden  
gaan wij moedig met U mede.  
Leid ons aan Uw hand  
naar het Vaderland. 
 
2 Valt de weg ons lang,  
zijn wij klein en bang,  
sterk ons, Heer, om zonder klagen  
achter U ons kruis te dragen.  
Waar Gij voor ons trad  
is het rechte pad. 
 
3 Krimpt ons angstig hart  
onder eigen smart,  
moet het met de ander lijden,  
Jezus, geef ons kracht tot beide.  
Wees Gij Zelf het licht  
dat ons troost en richt. 

 

Verkondiging: Jonathan valt de Filistijnen aan 
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Zingen Op Toonhoogte 387 
1 O kerk, sta op, 
met wapenrusting aan; 
stel je op als Christus’ leger. 
Wie zwak is, kom 
en zeg nu: ‘Ik ga staan 
in de kracht die God wil geven.’ 
Omgord met waarheid, in Zijn kracht, 
weerstaan wij satans leugenmacht. 
Gods leger strijdt 
met liefde die bevrijdt 
wie gevangen zit in ’t duister. 
 
2 De oorlog woedt 
niet tegen bloed en vlees, 
maar is tegen duist’re machten. 
Hanteer het zwaard 
dat elke wond geneest 
en wees moedig en standvastig. 
Al dreigt gevaar aan elke kant, 
de uitkomst heeft Hij in Zijn hand; 
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf: 
vele volken als Zijn erfdeel. 
 
3 Kom, zie het kruis 
waar liefde recht ontmoet, 
waar Gods Zoon zich heeft gegeven. 
De vijand ligt 
vertrapt onder Zijn voet,   
Jezus is als Heer verrezen! 
De grote steen is weggedaan, 
en Christus, Hij is opgestaan. 
Zijn zegetocht duurt voort tot aan die dag 
dat elk oog en hart Hem zien zal. 
 
4 Kom, Heil’ge Geest, 
geef kracht voor elke stap, 
laat ons elke horde nemen.   
Dan lopen wij 
de wedloop om de prijs 
te ontvangen in de hemel. 
De heiligen uit vroeger tijd 
getuigen van Zijn majesteit. 
En wij zien uit, verlangend naar de dag 
dat wij delen in zijn luister. 
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5 Al dreigt gevaar aan elke kant, 
de uitkomst heeft Hij in zijn hand; 
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf: 
vele volken als zijn erfdeel. 
Want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf: 
vele volken als zijn erfdeel. 
Want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf: 
vele volken als zijn erfdeel. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 391 vers 1, 2, 5 en 6 

1 Door de nacht van strijd en zorgen  
schrijdt de stoet der pelgrims voort,  
vol verlangen naar de morgen,  
waar de hemel hen verhoort. 
 
2 Lied’ren zingend vol vertrouwen  
tot in het voltooide licht  
broeder broeder zal aanschouwen  
staande voor Gods aangezicht. 
 
5 Met één lied uit duizend monden 
gaan wij zingend door de nacht, 
door één Geest tesaam verbonden, 
naar de kust waar God ons wacht. 
 
6 Eén van hart en één van znnen, 
één in onze aardse strijd, 
in ons hemels overwinnen, 
één in tijd en eeuwigheid. 

 
Zegen 
 
Na de dienst 

Zang: U bent sterker 
Zoals een sprankje licht het duister breekt, 
U bent sterker. 
Mijn angst verstilt wanneer uw liefde spreekt; 
U bent sterker.                                    
Licht dat altijd schijnt. 
Liefde zonder eind. 
 
En moet ik door een dal van lijden gaan: 
U bent sterker; 
en als ik val en niet meer op kan staan, 
U bent sterker. 
Licht dat altijd schijnt. 
Liefde zonder eind. 
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Refrein: 
Jezus, U bent meer dan genoeg voor mij. 
Jezus, U blijft mijn God in eeuwigheid. 

 
En als m’n leven hier ten einde loopt, 
U bent sterker. 
Want aan de horizon gloort nieuwe hoop: 
U bent sterker. 
Refrein: 
 
Jezus, U bent en blijft 
meer dan genoeg voor mij. 
Jezus, U bent en blijft 
mijn God in eeuwigheid. 
Refrein: 
 
Licht dat altijd schijnt. 
Liefde zonder eind. 

 


