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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, 13 november 2022, aanvang 09.30 uur 
 
 

Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
 
 
Voor de dienst: 

Zang: Holy Water 
God, I'm on my knees again. 
God, I'm begging please again. 
I need you, 
oh, I need you, 
walking down these desert roads, 
water for my thirsty soul. 
I need you, 
oh, I need you, 
 

God, ik lig weer op mijn knieën. 
God, ik smeek u opnieuw. 
Ik heb U nodig, o, ik heb U nodig, 
terwijl ik loop over de wegen in de woestijn, 
water voor mijn dorstige ziel. 
Ik heb U nodig, o, ik heb U nodig, 

 
Your forgiveness 
is like sweet, sweet honey on my lips, 
like the sound of a symphony to my ears 
like holy water on my skin. 
Dead man walking, slave to sin. 
I wanna know about being born again. 
I need you, 
oh, God, I need you, 
 

Uw vergeving 
is als zoete honing op mijn lippen, 
als het geluid van een symfonie in mijn oren,  
als heilig water op mijn huid. 
Een wandelende dode, slaaf van de zonde. 
Ik wil weten van wedergeboren worden. 
Ik heb U nodig, o God, ik heb U nodig, 

 
So, take me to the riverside, 
take me under, baptize. 
I need you, 
oh, God, I need you, 
 

Neem me daarom mee naar de oever van de rivier,  
dompel me onder, doop me. 
Ik heb U nodig, o God, ik heb U nodig, 
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Your forgiveness 
is like sweet, sweet honey on my lips, 
like the sound of a symphony to my ears 
like holy water on my skin. 
 

Uw vergeving 
is als zoete honing op mijn lippen, 
als het geluid van een symfonie in mijn oren,  
als heilig water op mijn huid. 

 
I don't wanna abuse your grace, 
God, I need it every day. 
It's the only thing that ever really makes me wanna change. 
 
 Ik wil geen misbruik maken van Uw genade. 

God, ik heb die elke dag nodig. 
Het is het enige dat maakt dat ik werkelijk wil veranderen. 

 
I don't wanna abuse your grace, 
God, I need it every day. 
It's the only thing that ever really makes me wanna change. 
 
 Ik wil geen misbruik maken van Uw genade. 

God, ik heb die elke dag nodig. 
Het is het enige dat maakt dat ik werkelijk wil veranderen. 

 
I don't wanna abuse your grace, 
God, I need it every day. 
It's the only thing that ever really makes me wanna change. 
 
 Ik wil geen misbruik maken van Uw genade. 

God, ik heb die elke dag nodig. 
Het is het enige dat maakt dat ik werkelijk wil veranderen. 
 

I don't wanna abuse your grace, 
God, I need it every day. 
It's the only thing that ever really makes me wanna change. 
It's like holy water. 
  

Ik wil geen misbruik maken van Uw genade. 
God, ik heb die elke dag nodig. 
Het is het enige dat maakt dat ik werkelijk wil veranderen. 
Het is als heilig water. 

 
Your forgiveness 
is like sweet, sweet honey on my lips, 
like the sound of a symphony to my ears 
It's like holy water on my skin. 
It's like holy water on my skin. 
It's like holy water. 
 

Uw vergeving 
is als zoete honing op mijn lippen, 
als het geluid van een symfonie in mijn oren,  
als heilig water op mijn huid. 
Als heilig water op mijn huid. 
Als heilig water. 

 
Orgelspel, mededelingen op het scherm 
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Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Op Toonhoogte 326 vers 1 en 2 

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere, 
laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige Naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 
Lof zij de Heer, Hij omringt met Zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleug’len geheven. 
Hij Die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft Zijn woord u gegeven. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Op Toonhoogte 231  

1 Hier in Uw heiligdom, dicht bij de troon, 
vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag, 
als Uw Geest ons trekt tot U. 
 
2 Rein door Uw zuiver bloed, met zekerheid 
dat wij geborgen in Uw liefde zijn, 
staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart 
op de roepstem van Uw Geest. 
 
3 Heer, ik wil horen Uw zachte stem. 
Laat and're stemmen in mij zwijgen. 
Open mijn ogen, Heer, opdat ik het licht 
van Uw aangezicht zal zien. 

 
Lezing van de wet 
 
Zingen Psalm 34 vers 1 en 9 

Ik loof de HEER', mijn God, 

mijn zang klimm' op naar 't hemelhof; 

mijn mond zing' eeuwig tot Zijn lof, 

om mijn gelukkig lot. 
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Mijn ziel, loof d' Opperheer; 

't zachtmoedig volk zal 't straks verstaan, 

door vreugd met u zijn aangedaan 

en juichen tot Zijn eer. 

God is 't verbroken hart, 
't verbrijzeld en bedrukt gemoed, 
te allen tijd' nabij en goed, 
in tegenheid en smart. 
Veel wederwaardigheên, 
veel rampen zijn des vromen lot; 
maar uit die alle redt hem God; 
Hij is zijn heil alleen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing 1 Samuël 15 : 12 - 31  
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 En 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. 
16 Toen zei Samuel tegen Saul: Houd op, dan zal ik u vertellen wat de HEERE 
vannacht tot mij gesproken heeft. En Saul zei tegen hem: Spreek. 
17 En Samuel zei: Is het niet zo, dat u, hoewel klein in eigen oog, hoofd van de 
stammen van Israël geworden bent, en dat de HEERE u tot koning over Israël 
gezalfd heeft? 
18 De HEERE heeft u op weg gezonden en gezegd: Ga heen, sla de zondaars 
met de ban, de Amalekieten, en strijd tegen hen, totdat u hen vernietigd hebt. 
19 Waarom hebt u niet geluisterd naar de stem van de HEERE, maar bent u op 
de buit aangevallen en hebt u gedaan wat slecht was in de ogen van de 
HEERE? 
20 Toen zei Saul tegen Samuel: Ik heb toch geluisterd naar de stem van de 
HEERE, en ben toch de weg gegaan waarop de HEERE mij gezonden heeft! Ik 
heb Agag, de koning van de Amalekieten, meegebracht, maar de Amalekieten 
heb ik met de ban geslagen. 
21 Het volk heeft van de buit genomen, schapen en runderen, het beste van wat 
onder de ban valt, om de HEERE, uw God, te offeren in Gilgal. 
22 Maar Samuel zei: 
Heeft de HEERE evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers 
als in het gehoorzamen aan de stem van de HEERE? 



5 
 
 

Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, 
opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. 
23 Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij, 
en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. 
Omdat u het woord van de HEERE verworpen hebt, 
heeft Hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn. 
24 Toen zei Saul tegen Samuel: Ik heb gezondigd, omdat ik het bevel van de 
HEERE en uw woorden overtreden heb, want ik was bevreesd voor het volk en 
heb naar hun stem geluisterd. 
25 Nu dan, vergeef mij toch mijn zonde, en keer met mij terug, dan zal ik mij 
voor de HEERE neerbuigen. 
26 Maar Samuel zei tegen Saul: Ik zal niet met u terugkeren. Omdat u het woord 
van de HEERE verworpen hebt, heeft de HEERE u verworpen, zodat u geen 
koning meer over Israël zult zijn. 
27 Toen Samuel zich omkeerde om weg te gaan, greep hij een punt van zijn 
mantel, maar deze scheurde. 
28 Toen zei Samuel tegen hem: De HEERE heeft vandaag het koningschap van 
Israël van u afgescheurd en het aan uw naaste gegeven, die beter is dan u. 
29 Ook liegt de Onveranderlijke van Israël niet, en Hij heeft er geen berouw 
over; want Hij is geen mens, dat Hij ergens berouw over hebben zou. 
30 Hij zei: Ik heb gezondigd; eer mij nu toch voor de oudsten van mijn volk en 
voor Israël. Keer met mij terug, zodat ik mij voor de HEERE, uw God, zal 
neerbuigen. 
31 Toen keerde Samuel met Saul terug, en Saul boog zich voor de HEERE 
neer. 
 
Kinderlied Op Toonhoogte 534 

1 Jezus, open mijn oren,  
leer mij Uw stem te verstaan. 
Leer mij Uw woorden te horen,  
te weten waar ik moet gaan. 
Om Uw licht te verspreiden,  
Uw naam te belijden. 
Leer mij Uw stem te verstaan. 
 
2 Jezus, open mijn ogen,  
leer mij de mensen te zien,  
zoals U ze ziet uit de hoge. 
U bent de Heer die ik dien. 
Om Uw liefde te geven  
aan wie met mij leven.  
Leer mij de mensen te zien. 
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3 Jezus, ik open mijn handen. 
Leer mij een zegen te zijn. 
Maak mij een hulp voor de and’ren  
die leven met honger en pijn. 
Om aan wie U niet kennen  
genezing te brengen. 
Leer mij een zegen te zijn. 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Op Toonhoogte 229 

1  Here Jezus, om Uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
Uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
2  Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als Uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
3  O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor Uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Op Toonhoogte 249  

1 Vader, vol van vrees en schaamte  
buigen wij voor U.  
Heel uw werk, door ons vertreden,  
klaagt ons, mensheid aan bij U. 
 
Heer ontferm U over ons,  
die schuldig voor U staan.  
U bent onze God en Redder,  
neem ons in Uw liefde aan. 
 
 



7 
 
 

2 Vader, in dit uur der waarheid  
keren w’ons tot U.  
O, vergeef ons, Heer herstel ons,  
maak ons hart en leven nieuw. 
 
Vul ons met Uw Heil’ge Geest,  
geef vuur en kracht steeds weer.  
Ieder zal Uw macht aanschouwen,  
dat wij Uw Naam verhogen, Heer. (2x) 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 72 vers 10 en 11 

Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 
't gezegend heidendom 
't geluk van deze Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom. 
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 
bekleed met mogendheên; 
de HEER, in Israël geprezen, 
doet wond'ren, Hij alleen. 
 
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
men loov' Hem vroeg en spa; 
de wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
met amen, amen na. 

 
Zegen 

 
 

Na de dienst 
Zang: Alles voor Hem (Sela) 

Alle macht, alle rijkdom, 
alle wijsheid, alle kracht 
voor het Lam dat geslacht is. 
Alles, alles voor Hem. 
Alle eer, alle glorie, 
alle adem voor de Heer 
tot in eeuwigheid, amen.     
 
Jezus is dichtbij. 
Het leven krijgt een nieuw begin. 
De strijd komt tot een eind. 
De leeuw van Juda overwint. 
En de hele wereld zingt. 
Alles en iedereen zingt. 
 
Alle macht, alle rijkdom, 
alle wijsheid, alle kracht 
voor het Lam dat geslacht is. 
Alles, alles voor Hem. 
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Alle eer, alle glorie, 
alle adem voor de Heer 
tot in eeuwigheid, amen.     
 
Jezus is dichtbij. 
Het leven krijgt een nieuw begin. 
De strijd komt tot een eind. 
De leeuw van Juda overwint. 
En de hele wereld zingt. 
Alles en iedereen zingt. 
 
Alle macht, alle rijkdom (mannen) 

Eer aan de Vader, eer aan de Zoon (vrouwen) 
Alle wijsheid, alle kracht 

Amen, amen! 
Voor het Lam dat geslacht is 

Eer aan de Trooster, God is met ons  
Alles, alles voor Hem! 
 
Alle eer, alle glorie 

Eer aan de Vader, eer aan de Zoon 
Alle adem voor de Heer 

Amen, amen! 
Tot in eeuwigheid, amen! 
  
Alle macht, alle rijkdom  

Eer aan de Vader, eer aan de Zoon 
Alle wijsheid, alle kracht 

Amen, amen! 
Voor het Lam dat geslacht is 

Eer aan de Trooster, God is met ons  
Alles, alles voor Hem! 
 
Alle eer, alle glorie 

Eer aan de Vader, eer aan de Zoon 
Alle adem voor de Heer 

Amen, amen! 
Tot in eeuwigheid, amen! 
  
Tot in eeuwigheid, amen! (3x) 

 
 


