
 

 

Hervormde gemeente ’s-Graveland 
 

Startzondag  
 

 18 september 2022 

 

 
 

met medewerking van ons gemeentekoor en schriftlezer 
 

 

 

 

Voorganger: ds. Geert van Meijeren   

      Organist: Eduard van Maanen 

Koster:  Gert Jan Schaap 
  



Welkom en afkondigingen 
 

 

Gezang 457  
1. 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. 
 

4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 

3. 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, Votum en Groet (staande) 
 

 

Psalm  23c NLB  

 

   3. Al moet ik door het doodsravijn, 
   U gaat steeds aan mijn zij. 
   Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
   geeft steun en veiligheid. 
  
    
4. Terwijl de vijand toe moet zien, 
   maakt U mijn tafel klaar. 
   U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
   en redt mij in gevaar. 
 
 

 

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 
 

   
 5. Uw trouw en goedheid volgen mij, 
   uw liefde, dag aan dag; 
   en wonen zal ik in Gods huis 
   zo lang ik leven mag. 

Geloofsbelijdenis  
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle; 
op de derde dag opgestaan uit de doden, 
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. 
Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, 
opstanding van het vlees en een eeuwig leven. 
Amen 
 

Het koortje zingt “Ik zal er zijn”   
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 



 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

Gebed 
 

 

Schriftlezing 1 Koningen 18:21-46 
 

Gezang 430  
1. Ik heb U lief, o mijn beminde, 
die al mijn vreugd en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o welgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
glans van Gods aangezicht. 
 

5. Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op uw wegen, 
dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mij lijf en ziel. 

4. Ik ging verdwaald langs vele wegen, 
ik zocht U wel, maar vond U niet, 
ik ging verblind het duister tegen, 
ik minde wat de wereld biedt. 
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend, 
dat ik U heb herkend. 
 

 

Preek  
 

 

Psalm 68  
1. God richt zich op, de vijand vlucht; 
zijn haters voor zijn aangezicht, 
als rook zijn zij verdreven. 
Zij zijn als was in deze vlam, 
zijn woede heeft hen, waar Hij kwam, 
ten dode opgeschreven. 
Maar de getrouwen zijn verblijd, 
zij staan voor Hem in vrolijkheid, 
zij zijn verrukt van vreugde. 
Zingt God en speelt zijn naam ten prijs, 
zingt Hem op een verhoogde wijs 
om wat uw hart verheugde. 
 

7. God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de HERE Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
 

3. O God, de wondren die Gij deedt, 
toen Gij daar voor ons henen schreedt! 
De aarde werd bewogen. 
Dit is de berg van uw verbond! 
Uw stromen drenken hier de grond, 
hier daalt Gij uit den hoge. 
Een regen van vrijgevigheid 
hebt Gij uw erfdeel toebereid, 
uw erfdeel dat versmachtte. 
Uw schare heeft zich daar gezet; 
dit is uw woord, dit is uw wet: 
 

 

  



Koortje zingt “Jezus overwinnaar”  
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 

De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
 

Dankgebed, Voorbede en Onze Vader 
 

 

Collecte  
Diaconie: 
NL23 RABO 0388 2336 05 
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 
’s-Graveland 

Zending: 
NL31 RABO 0356 1912 57 
t.n.v. Diaconie Hervormde 
Gemeente ’s-Graveland 

Kerkrentmeesters: 
NL65 INGB 0000 4918 04 
t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde 
Gemeente ’s-Graveland 

   
 
 
 
 
 

Weerklank 242    
1. Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan 
Want de Geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze Heer 
Samen zingen en getuigen 
Samen leven tot Zijn eer 
 

3. Prijs de Heer De weg is open 
Naar de Vader naar elkaar 
Jezus Christus, Triomfator 
Mijn Verlosser, Middelaar 
Vader met geheven handen 
Breng ik U mijn dank en eer 
T'is Uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer 

2. Heel de wereld moet het weten 
Dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis 
De weg van God is niet te keren 
Omdat Hij er over waakt 
En de Geest doorbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt 
 

 

Zegen  
 

Voor contact of informatie: www.hervormdegemeentesgraveland.nl of 
dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl 
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor koffie, thee en limonade met wat lekkers. Welkom! 

http://www.hervormdegemeentesgraveland.nl/
mailto:dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

