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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 16 oktober 2022, aanvang 09.30 uur 
 
 

Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
De doop wordt bediend aan: 

• Gemma van Aken 
• Madée Hoogeveen 

• Vieve Meerkerk 

• Luca Stravers 
 
Voor de dienst: 

Zang: Champion 
I've tried so hard to see it. 
Took me so long to believe it, 
that You'd choose someone like me 
to carry Your victory. 
Perfection could never earn it. 
You give what we don't deserve and 
You take the broken things 
and raise them to glory. 
 
You are my Champion. 
Giants fall when You stand, 
undefeated, 
every battle You've won. 
I am who You say I am. 
You crown me with confidence. 
I am seated 
In the Heavenly place, 
undefeated, 
with the One who has conquered it all. 
 
Now I can finally see it. 
You're teaching me how to receive it. 
So let all the striving cease. 
This is my victory. 
 
You are my Champion. 
Giants fall when You stand, 
undefeated, 
every battle You've won. 
I am who You say I am. 
You crown me with confidence. 
I am seated 
In the Heavenly place, 
undefeated, 
with the One who has conquered it all. 
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When I lift my voice and shout 
every wall comes crashing down. 
I have the authority 
Jesus has given me. 
When I open up my mouth 
miracles start breaking out. 
I have the authority 
Jesus has given me.   (3x) 
 
You are my Champion. 
Giants fall when You stand, 
undefeated, 
every battle You've won. 
I am who You say I am. 
You crown me with confidence. 
I am seated 
In the Heavenly place, 
undefeated, 
with the One who has conquered it all. 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 

 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 105 vers 5 

God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
bevestigt Hij van kind tot kind. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 87 vers 1, 2 en 3 (NB) (Op Toonhoogte 36) 

1 Op Sions berg sticht God Zijn heil’ge stede. 
Zij heeft Zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 
2 Rahab en Babel zullen u behoren. 
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de Heer. 
O moederstad, uit u is elk geboren! 
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3 God zal hen Zelf bevestigen en schragen 
en op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kind’ren dragen. 

 
Lezing doopformulier 
 
Zingen Op Toonhoogte 239 
(kinderen worden binnengebracht) 

1 Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
2 Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
‘t Is een stroom van Uw genade, 
waar ’k U steeds ontmoeten mag. 
 
Refrein 

Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 
3 Kom, ontvang een heel nieuw leven, 
Kom, en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: “ontmoet mij hier”. 
Refrein 
 
Leid mij steeds weer naar het water; 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 
Kindermoment 
 
Vraagstelling aan de ouders 

- Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren 
zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis 
onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden 
van Zijn gemeente behoren gedoopt te zijn?  

- Belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de 
artikelen van het christelijk geloof vervat is, en in de christelijke kerk 
alhier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? 
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- Belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind, van wie u vader en 
moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te 
onderwijzen en te laten onderwijzen?   

Wat is daarop uw antwoord? 
 
Bediening Heilige Doop 
 
Staande toezingen Psalm 134 vers 3 

Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Loof, loof dan aller heren HEER'! 

 
De gemeente beantwoordt staande de volgende vragen: 

- Gemeente van Christus, belooft u voor de kinderen van de gemeente te 
bidden, opdat de vruchten van geloof en bekering in hun leven gezien 
zullen worden?  

- Wilt u Laurens en Boaz, die zojuist het teken van de doop ontvangen 
hebben, met liefde in uw midden opnemen als nieuwe leden van het 
lichaam van Christus, in het besef dat u mede verantwoordelijkheid voor 
hen draagt?  

- Neemt u zich van harte voor om de gedoopte kinderen van de 
gemeente op voorbeeldige wijze voor te gaan op de weg naar het 
Koninkrijk van God door vruchten voort te brengen die aan uw doop en 
bekering beantwoorden?  

Wat is daarop uw antwoord? 
 
Zingen Op Toonhoogte 120 
(kinderen terug naar hun plaats) 

1 Jezus, Hij kwam om ons leven te geven, 
daarom verliet Hij Zijn vaderlijk huis. 
Hij gaf aan mij het eeuwige leven 
door te sterven aan het kruis. 
Ik zie nu Zijn tranen en zie nu Zijn wonden. 
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij. 
Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde. 
Prijs de Heer; nu ben ik vrij! 

Refrein 
Ik ben zo dankbaar, Heer 
voor wat U heeft gedaan. 
En heel mijn hart aanbidt 
Uw heil’ge naam. 
En Heer, ik hou van U, 
want U hield eerst van mij. 
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij. 
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2 Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonden. 
Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood. 
Nu houdt de dood mij niet langer gebonden, 
ook al was mijn zonde groot. 
Want Hij is niet lang in het graf gebleven. 
De dood kon onmoog’lijk Gods liefde verslaan. 
Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven. 
Heel de schepping roept Zijn naam. 

Refrein 
 
Gebed 
 
Schriftlezing 1 Samuël 14 : 22 – 30 (HSV) 
22 Toen alle mannen van Israël die zich verborgen hadden in het bergland van 
Efraïm, hoorden dat de Filistijnen op de vlucht geslagen waren, zaten ook zij 
hen op de hielen in de strijd. 
23 Zo verloste de HEERE Israël op die dag.  
Het leger trok tot voorbij Beth-Aven, 
24 en van de mannen van Israël werd op die dag veel gevergd, want Saul had 
het volk bezworen: Vervloekt is de man die vóór de avond voedsel tot zich 
neemt, voordat ik mij aan mijn vijanden gewroken heb! Daarom gebruikte heel 
het volk geen voedsel. 
25 En heel het volk kwam in een bos; daar was honing op een veld. 
26 Toen het volk in het bos kwam, zie, daar vloeide honing; maar niemand 
bracht zijn hand naar zijn mond, want het volk was bevreesd voor de eed. 
27 Maar Jonathan had het niet gehoord, toen zijn vader het volk bezworen had. 
Hij stak de punt van de stok die in zijn hand was, uit en doopte hem in een 
honingraat. Daarop bracht hij zijn hand naar zijn mond en stonden zijn ogen 
weer helder. 
28 Toen nam een man uit het volk het woord en zei: Uw vader heeft het volk 
uitdrukkelijk bezworen: Vervloekt is de man die vandaag voedsel tot zich neemt! 
Daarom is het volk uitgeput. 
29 Toen zei Jonathan: Mijn vader heeft het land in het ongeluk gestort. Kijk toch 
eens hoe helder mijn ogen staan, omdat ik een beetje van deze honing gebruikt 
heb. 
30 Hoeveel te meer, als het volk vandaag maar vrijuit had mogen eten van de 
buit van zijn vijanden, die het gevonden heeft. Maar nu is de slag onder de 
Filistijnen niet groot geweest. 
 
Inzameling van de gaven  
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Zingen Psalm 19 vers 5 
Des HEEREN vrees is rein; 
zij opent een fontein 
van heil, dat nooit vergaat, 
Zijn dierbre leer verspreidt 
een straal van billijkheid, 
daar z' all' onwaarheid haat. 
Z' is 't mensdom meerder waard, 
dan 't fijnste goud op aard'. 
Niets kan haar glans verdoven. 
Zij streeft in heilzaam zoet, 
tot streling van 't gemoed, 
de honing ver te boven. 
 

Verkondiging: De eed van Saul bij de vervolging op de Filistijnen 
 
Zingen Johan de Heer 33  

1 Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam, 
die hemel en aarde verenigt te zaam, 
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij die Naam nog niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! 
 
2 Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
want Hij kwam om zalig te maken op aard; 
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. 
Kent gij, kent gij, die Jezus niet, 
die om ons te redden, de hemel verliet? 
 
3 Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof 
en d' engelen zingen voortdurend Zijn lof. 
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan, 
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: 
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer, 
want Gij zijt der mensen en engelen Heer! 

 
Dankgebed en voorbeden 
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Zingen Op Toonhoogte 214 vers 2 
O Heer, Uw onweerstaanbaar Woord  
drijft rusteloos de eeuwen voort,  
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen  
mochten wij door geloof alleen  
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd  
en uit het diensthuis uitgeleid  
naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht,  
opdat het door de wereldnacht  
de weg vindt naar Uw woning. 

 
Zegen 

 
 

Na de dienst 
Zang: Ik wil u danken (U liet de zon) 
U liet de zon vanochtend opgaan. 
Iedere dag is een geschenk. 
Ik voel me rijk, een koningskind, 
als ik aan Uw gaven denk. 
Hoe U mij altijd heeft bewaard 
en zoveel heeft gegeven. 
Ik heb nergens voor betaald 
dus alles is genade in het leven. 
 
Ik wil U danken op dit moment. 
Gewoon U bedanken voor wie U bent, 
want U bent het waard Heer; 
al mijn dank, mijn lof, mijn eer. 
Ik bied het U als offer aan  
voor wat U in liefde voor mij hebt gedaan 
Leer mij te danken, 
meer te danken, Here God. 
 
U liet de zon vanochtend opgaan. 
Iedere dag is een geschenk. 
Ik voel me rijk, een koningskind, 
als ik aan Uw gaven denk. 
Hoe U mij altijd heeft bewaard 
en zoveel heeft gegeven. 
Ik heb nergens voor betaald 
dus alles is genade in het leven. 
 
Ik wil U danken op dit moment. 
Gewoon U bedanken voor wie U bent, 
want U bent het waard Heer; 
al mijn dank, mijn lof, mijn eer. 
Ik bied het U als offer aan  
voor wat U in liefde voor mij hebt gedaan 
Leer mij te danken, 
meer te danken, Here God. 
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Ik wil U danken op dit moment. 
Gewoon U bedanken voor wie U bent, 
want U bent het waard Heer; 
al mijn dank, mijn lof, mijn eer. 
Ik bied het U als offer aan  
voor wat U in liefde voor mij hebt gedaan 
Leer mij te danken, 
meer te danken, Here God. 
Leer mij te danken,  
meer te danken, Here God. 
 


