Liturgie
voor de gezamenlijke avonddienst in de Gereformeerde kerk te Den
Ham, aanvang: 19.00 uur
Voorganger: Ds. G. Doorn (Vriezenveen)
Afkondigingen
Aanvangslied: Psalm 138: 1 en 2
1. U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel / ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd / ik U mijn beden.
Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.
2. Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij / en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt / het U, o Here!
Als Gij hun ’t woord van uw verbond
met eigen mond / hebt willen leren.
Stil Gebed, Votum en Groet
Psalm 138: 3 en 4
3. Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd, / van ’s Heren wegen.
Groot is des Heren heerlijkheid,

zijn majesteit / ten top gestegen.
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,
op hen het oog / die nederig knielen.
Maar ziet van ver met gramschap aan
de eigenwaan / van trotse zielen.
4. Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand / zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o levensbron, / wil bijstand zenden.
Apostolische Geloofsbelijdenis
Lied 23c: 1,2,5 (Liedboek zingen en bidden in huis en kerk)
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom en niets dat mij ontbreekt.
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.
Gebed om de opening van het Woord
Efeze 1:1-14
Herziene Statenvertaling
1
Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan
de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn:
2
genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de
Heere Jezus Christus. 3Gezegend zij de God en Vader van onze
Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle
geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 4omdat Hij ons
vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat
wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. 5Hij heeft
ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden,
door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van
Zijn wil, 6tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons
begenadigd heeft in de Geliefde. 7In Hem hebben wij de verlossing,
door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen,
overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8die Hij ons overvloedig
geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, 9toen Hij ons,
overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen
had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, 10om in de bedeling
van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen,
zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. 11In Hem zijn wij ook
een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het
voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad
van Zijn wil, 12opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij,
die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. 13In
Hem bent ook u, nadat u het Woord van de
waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in
Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met

de Heilige Geest van de belofte, 14Die het onderpand is van
onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, + tot lof van Zijn
heerlijkheid.
Psalm 25: 2 en 4
2. Here, maak mij uwe wegen
door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
’k blijf U al den dag verwachten.
4. God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden ’t zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem ned’rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.
Verkondiging n.a.v. Efeze 1, vers 2
NLB: Lied 885: 1 en 2
1. 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.
2. 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.
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.
Inzameling van de gaven
Dankgebed, afgesloten met het Onze Vader
Slotzang: NLB Lied 263: 1,2 & 3
1. Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.
2. Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.
3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

Heenzending en Zegen
NLB Lied 415: 3
3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

