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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Oude Kerk, woensdag 8 maart 2023 
Aanvang 09.30 uur 
 
 
 
Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 

 
 
 

Biddag voor gewas en arbeid 
 

 
 

Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 100 vers 2 en 4 

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. 
 
Want goedertieren is de Heer'; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
tot in het laatste nageslacht. 

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

'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. 
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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. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Op Toonhoogte 188 vers 1, 2 en 3 

1 Heerser over alle dingen, 
God van de oneindigheid, 
van Uw liefde wil ik zingen, 
buigen voor Uw majesteit. 
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
voor altijd blijft Uw trouw bestaan. 
Uw naam weerklinkt door het heelal: 
‘Die was en is en komen zal.’ 
 
2 U alleen kunt grootheid tonen 
in een enkel ogenblik. 
De natuur spreekt zonder woorden, 
vol verwond’ring luister ik. 
U schiep leven door Uw Woord, 
bracht het licht en duister voort. 
Zelfs nu Uw werk in zonde lijdt, 
weerspiegelt het Uw heerlijkheid. 
 
3 In het lijden van dit leven, 
in een dal van duisternis, 
wilt U mij Uw liefde geven 
en de vrede die ik mis. 
Leid mij aan Uw sterke hand 
veilig naar de overkant. 
Ik hoef geen gevaar te vrezen, 
als Uw huis mijn schuilplaats is. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing 2 Koningen 6 : 8 - 23 
8 De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël en pleegde overleg met zijn 
dienaren en zei: Mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. 
9 Maar de man Gods stuurde boden naar de koning van Israël om te zeggen: 
Wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar 
neergestreken. 
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10 Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats die de 
man Gods hem gezegd had en waarvoor deze hem had gewaarschuwd, zodat 
men daar op zijn hoede was; dat gebeurde niet een- of tweemaal. 
11 Toen werd de koning van Syrië innerlijk verbolgen over deze zaak. Hij riep 
zijn dienaren en zei tegen hen: Kunt u mij niet vertellen wie van ons voor de 
koning van Israël is? 
12 En een van zijn dienaren zei: Nee, mijn heer koning, maar Elisa, de profeet 
die in Israël is, maakt de koning van Israël de woorden bekend die u in uw 
slaapkamer spreekt. 
13 Hij zei toen: Ga op weg en kijk waar hij is, zodat ik er boden opuit kan 
sturen en hem kan laten halen. Hem werd daarop verteld: Zie, hij is in Dothan. 
14 Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen, en een groot leger. 
Die kwamen 's nachts en omsingelden de stad. 
15 De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, en 
zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn 
knecht tegen hem: Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen? 
16 Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen 
zijn. 
17 En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de 
HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol 
paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. 
18 Toen de Syriërs naar hem afdaalden, bad Elisa tot de HEERE en zei: Sla 
dit volk toch met blindheid. En Hij sloeg hen met blindheid, overeenkomstig het 
woord van Elisa. 
19 Toen zei Elisa tegen hen: Dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg mij, 
dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. 
20 En het gebeurde, toen zij in Samaria aangekomen waren, dat Elisa zei: 
HEERE, open de ogen van deze mannen, zodat zij zien. En de HEERE 
opende hun ogen, zodat zij zagen; en zie, zij waren midden in Samaria. 
21 Toen hij hen zag, zei de koning van Israël tegen Elisa: Zal ik hen doden? 
Zal ik hen doden, mijn vader? 
22 Maar hij zei: Dood hen niet! Zou u hén doden die u met uw zwaard en met 
uw boog gevangengenomen hebt? Zet hun brood en water voor, dan kunnen 
zij eten en drinken en teruggaan naar hun heer. 
23 Hij bereidde daarop een grote maaltijd voor hen, en zij aten en dronken. 
Daarop stuurde hij hen terug en gingen zij naar hun heer. En de benden van 
de Syriërs kwamen niet meer in het land Israël terug. 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Op Toonhoogte 562 

1 Wij willen samen vieren  
dat God van mensen houdt,  
en dat Hij in ons midden  
Zijn rijk van liefde bouwt. 
 



4 
 
 

Refrein 
Omdat wij kind’ren van de Vader zijn,  
omdat wij kind’ren van de Vader zijn. 

 
2 Wij willen samen delen  
met kind’ren klein en groot,  
en net als Jezus geven  
aan anderen in nood. 

Refrein 
 
3 Wij willen samen leven,  
als vrienden verder gaan,  
en steeds opnieuw vergeven  
wie ons heeft pijn gedaan. 

Refrein 
 
4 Wij willen samen spelen  
in huis en op de straat,  
geduldig zijn en helpen,  
wanneer het moeilijk gaat. 

Refrein 
 
Verkondiging: Zie jij het ook? 
 
Zingen Weerklank 432 vers 1 en 2 

Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
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Dankgebed 1 
 
Zingen Psalm 116 vers 1 

God heb ik lief, want die getrouwe HEER' 
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 
Dankgebed 2 
 
Zingen Psalm 68 vers 10 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
zelfs bij het naad’ren van de dood, 
volkomen uitkomst geven. 

 
Zegen 
 
 
 


