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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
De Parel, zondag 6 november 2022, aanvang 09.30 uur 
 
 
Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
 
Voor de dienst 

Zang: Marvelous things (Paul Baloche) 
You have done marvelous things; 
bore the whole world’s sin. 
Let Your people sing, "You're worthy"! 
You hold the stars in place, 
stir the ocean’s waves. 
Over all, You reign, Almighty. 
 

U heeft geweldige dingen gedaan; 
droeg de zonden van de hele wereld 
Laat Uw mensen zingen ‘U bent waardig’! 
U houdt de sterren op hun plaats, 
beweegt de golven van de oceaan. 
Over alles regeert U, Almachtige. 

 
Worthy, only You are worthy 
to receive all glory. 
Only You have died and rose again. 
Worthy, may You find us worthy, 
covered by Your mercy, 
lifting up our hearts to You in praise; 
for You have done marvelous things. 
 

Waardig, U alleen bent waardig 
om te ontvangen alle glorie. 
U alleen bent gestorven en weer opgestaan. 
Waardig; dat U ons waardig mag vinden,  
bedekt door Uw genade, 
ons hart opheffend tot U in lofprijzing; 
want U heeft geweldige dingen gedaan. 

 
You tell the storm, "Be still", 
and we know it will, 
for You never fail. 
You're worthy. 
You cause our hopes to rise, 
raise our hearts to life. 
We will lift You high, Almighty. 
 

U zegt tot de storm “Wees stil” 
en we weten dat dat gebeurt 
want U faalt nooit. 
U bent waardig. 
U brengt onze hoop tot leven, 
verheft ons hart tot leven. 
Wij zullen U verhogen, Almachtige 
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Worthy, only You are worthy 
to receive all glory. 
Only You have died and rose again. 
Worthy, may You find us worthy, 
covered by Your mercy, 
lifting up our hearts to You in praise. 
 

Waardig, U alleen bent waardig 
om te ontvangen alle glorie. 
U alleen bent gestorven en weer opgestaan. 
Waardig; dat U ons waardig mag vinden,  
bedekt door Uw genade, 
ons hart opheffend tot U in lofprijzing. 

 
Worthy, only You are worthy 
to receive all glory. 
Only You have died and rose again. 
Worthy, may You find us worthy, 
covered by Your mercy, 
lifting up our hearts to You in praise. 
 

Waardig, U alleen bent waardig 
om te ontvangen alle glorie. 
U alleen bent gestorven en weer opgestaan. 
Waardig; dat U ons waardig mag vinden,  
bedekt door Uw genade, 
ons hart opheffend tot U in lofprijzing. 

 
For You have done marvelous things; 
Lord, You have done marvelous things. 
 

Want U heeft geweldige dingen gedaan;   
Heer, U heeft geweldige dingen gedaan.. 

 
Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm 

 
Liturgie 

 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 317 vers 1 en 3 

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in Uw luister, 
één en al vuur en liefde en majesteit. 

 
Stil gebed 
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Votum en groet 
 
Zingen Psalm 95 vers 1 en 4 

Komt, laat ons samen Isrels HEER', 
de rotssteen van ons heil, met eer, 
met Godgewijde zang ontmoeten. 
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht 
met een verheven lofgedicht 
en blijde psalmen juichend groeten. 
 
Want Hij is onze God, en wij 
zijn 't volk van Zijne heerschappij, 
de schapen, die Zijn hand wil weiden. 
Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 
gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 
verhardt u niet, maar laat u leiden. 

 
Wetslezing 
 
Zingen Op Toonhoogte 292 

U, die mij geschapen hebt, 
U wil ik aanbidden als mijn God. 
In voor- en tegenspoed,  
Uw liefde doet mij zingen. 
U, die mij geschapen hebt, 
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel,  
en U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
U bent mijn bestemming. 
U hebt mij gemaakt om als Uw kind  
in voor- en tegenspoed  
Uw liefde uit te stralen. 
Dit is mijn bestemming. 
Dienen met verstand en met gevoel  
vanuit gehoorzaamheid. 
Heer, U bent mijn doel. 

 
Gebed  
 
Kindermoment 
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Schriftlezing 1 Samuël 15 : 1 - 15 (HSV) 
1 Toen zei Samuel tegen Saul: De HEERE heeft mij gezonden om u tot koning 
te zalven over Zijn volk, over Israël. Luister daarom nu naar de woorden van 
de HEERE. 
2 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Ik heb acht geslagen op wat 
Amalek Israël aangedaan heeft, hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op de 
weg, toen hij uit Egypte kwam. 
3 Ga nu heen, en versla Amalek, en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar 
hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund 
tot schaap, en van kameel tot ezel. 
4 Saul riep het volk op en telde hen in Telaïm: tweehonderdduizend man 
voetvolk, en tienduizend mannen van Juda. 
5 Toen Saul bij de stad van Amalek kwam, legde hij een hinderlaag in het dal, 
6 en Saul liet tegen de Kenieten zeggen: Ga, ga weg, trek uit het midden van 
de Amalekieten, opdat ik u niet samen met hen wegvaag. Want u hebt 
goedertierenheid bewezen aan al de Israëlieten toen zij uit Egypte kwamen. 
Toen gingen de Kenieten weg uit het midden van de Amalekieten. 
7 Saul versloeg de Amalekieten vanaf Havila tot in de richting van Sur, dat 
tegenover Egypte ligt. 
8 Agag, de koning van de Amalekieten, greep hij levend, maar al het volk 
sloeg hij met de ban, met de scherpte van het zwaard. 
9 Maar Saul en het volk spaarden Agag, de beste schapen en runderen, en 
wat bijna het beste was, de lammeren en alles wat goed was. Zij wilden die 
niet met de ban slaan. Maar elk gebruiksvoorwerp dat waardeloos en vergaan 
was, sloegen zij met de ban. 
10 Toen kwam het woord van de HEERE tot Samuel: 
11 Ik heb er berouw over dat Ik Saul tot koning aangesteld heb, omdat hij zich 
van achter Mij afgekeerd heeft en Mijn woorden niet uitgevoerd heeft. Samuel 
was hierdoor diep geschokt en hij riep de hele nacht tot de HEERE. 
12 Samuel stond 's morgens vroeg op en ging Saul tegemoet. Het werd 
Samuel verteld: Saul is in Karmel gekomen, en zie, hij heeft een gedenkteken 
voor zich opgericht. Daarna is hij omgekeerd en is hij doorgereisd en naar 
Gilgal gegaan. 
13 Toen kwam Samuel bij Saul, en Saul zei tegen hem: Wees gezegend door 
de HEERE! Ik heb het woord van de HEERE uitgevoerd. 
14 Toen zei Samuel: Wat is dit dan voor een geluid van schapen in mijn oren, 
en een geluid van runderen, dat ik hoor? 
15 Saul zei: Die heeft men van de Amalekieten meegebracht, want het volk 
heeft de beste schapen en runderen gespaard om de HEERE, uw God, te 
offeren, maar het overige hebben wij met de ban geslagen. 
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Zingen Op Toonhoogte 564 
1 Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer, hoe heerlijk is Uw naam. 
 
2 Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer, hoe heerlijk is Uw naam. 
 
3 Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer, hoe heerlijk is Uw naam. 
 
4 Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit, 
mensen ontelbaar overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer, hoe heerlijk is Uw naam. 
 
Zie ik de zon, de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan, 
Heer, hoe heerlijk is Uw naam, 
Heer, hoe heerlijk is Uw naam. 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Op Toonhoogte 233 

1 Spreek, o Heer, door Uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai Uw woord, plant het diep in ons 
en verander ons naar Uw evenbeeld, 
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer en voltooi in ons 
wat Uw hand begon tot Uw heerlijkheid. 
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2 Leer ons Heer, Uw volmaakte weg, 
echte need'righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu 
in het heilig vuur van Uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan Uw majesteit 
en Uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
 
3 Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof, 
spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van Uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
Al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi Uw kerk 
en Uw scheppingswerk tot Uw heerlijkheid. 
 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
Al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi Uw kerk 
en Uw scheppingswerk tot Uw heerlijkheid. 
 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat Uw hand begon tot Uw heerlijkheid. 

 
Verkondiging: Koning Saul moet de Amalekieten met de ban slaan 
 
Zingen Psalm 139 vers 1 en 14 

Niets is, o Oppermajesteit,  
bedekt voor Uw alwetendheid;  
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daân;  
Gij weet mijn zitten en mijn staan:  
wat ik beraad, of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten. 
 
Doorgrond m' en ken mijn hart, o HEER; 
is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m' en zie of mijn gemoed 
iets kwaads, iets onbehoorlijks voed’, 
en doe mij toch met vaste schreden 
de weg ter zaligheid betreden. 

 
Dankgebed en voorbeden 
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Zingen Op Toonhoogte 182 vers 1, 3 en 4 
1 Genade, zo oneindig groot,  
dat ik, die ’t niet verdien,  
het leven vond, want ik was dood  
en blind, maar nu kan ‘k zien. 
 
3 Want Jezus droeg mijn zondelast  
en tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast  
en brengt mij veilig thuis. 
 
4 Als ik daar in Zijn heerlijkheid  
mag stralen als de zon,  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  ) 
dat ik genade vond.            ) 2x 

 
Zegen 
 
Na de dienst 

Instrumentale uitleidende muziek door Joël en Joost van Barneveld op piano/orgel  


