Liturgie
voor de gezinsdienst op zondag 17 maart 2019,
om 10.00 uur in de Hervormde gemeente te Den Ham
Voorganger:
Ds. G. de Goeijen
Ouderling van dienst:
Gerrit Borkent
Organist:
Gijsbert Meuleman
Muzikale medewerking: Combo
________________________________________________________
Voor de dienst speelt het combo: ‘Breng ons samen’ (Sela)
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zicht thuis!
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
Welkom
Samen zingen (orgel): Gezang 177: 1 en 2
1. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
|o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.
2. 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.
Stil gebed, Votum en groet

Samen zingen (orgel): Psalm 54
1. O God, verlos mij door uw naam!
O Heer, neem mijn gebed ter ore!
Verschijn met kracht en wil mij horen!
Verschaf mij recht! U roep ik aan!
Want vreemden smeedden een complot
en hebben hun hand opgeheven.
Zij staan mij met geweld naar 't leven,
erkennen God noch zijn gebod.
2. God is mijn hulp, Hij is getrouw.
Het is de Heer die mij blijft schragen,
die ze verdelgt wie mij belagen,
breekt wie mij brengen in het nauw.
Ja, Hij zag mijn benauwdheid aan,
ik vrees niet meer voor mijn vijanden.
O God, ontvang mijn offeranden!
O Heer, geprezen zij uw naam!
Gebodslezing
Samen zingen (orgel): Weerklank 148
1. ’t Is middernacht, en in de hof,
buigt, tot de dood bedroefd, in ’t stof
de Levensvorst; in zijn ge-beên
doorworstelt Hij zijn strijd alleen.
2. ’t Is middernacht, maar hoe Hij lijdt,
zijn jong’ren slapen bij die strijd;
en missen, afgemat in rouw,
de aanblik op des Meesters trouw.
3. ’t Is middernacht, maar Jezus waakt,
en ’t zielelijden, dat Hij smaakt,
bant uit zijn hart de bede niet:
‘Mijn Vader, dat uw wil geschied’.

4. ’t Is middernacht, en ’t Vaderhart
sterkt en verstaat de Man van smart,
die ’t enig lijden, dat Hij torst,
ten eind doorstrijdt als Levensvorst.
Gebed
Schriftlezing: Lucas 22: 39-53
(NBV)
39
Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg.
De leerlingen volgden hem. 40Toen hij daar was aangekomen, zei hij
tegen hen: ‘Bid dat jullie niet in beproeving komen.’ 41En hij liep bij
hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer
om te bidden. Hij bad: 42‘Vader, als u het wilt, neem dan
deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt
gebeuren.’ 43Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht
te geven. 44Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden;
zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. 45Toen hij na
zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van
verdriet in slaap waren gevallen, 46en hij zei tegen hen: ‘Waarom
slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.’
47
Terwijl hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan.
Voorop liep de man die Judas heette, een van de twaalf; hij ging
naar Jezus toe om hem te kussen. 48Maar Jezus zei tegen hem: ‘Judas,
lever je de Mensenzoon uit met een kus?’ 49Toen degenen die bij
hem stonden zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze: ‘Heer, zullen
we er met het zwaard op los slaan?’ 50En een van hen sloeg in op de
dienaar van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor
af. 51Maar Jezus zei: ‘Houd daarmee op. Zo is het genoeg!’ Hij raakte
het oor aan en genas de man. 52Tegen de hogepriesters en
tempelwachters en de oudsten van het volk die op hem afgekomen
waren, zei hij: ‘Als tegen een misdadiger bent u uitgetrokken
met zwaarden en knuppels? 53Dagelijks was ik bij u in de tempel, en
toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken, maar dit is uw uur, het
uur van de macht van de duisternis.’

Samen zingen (combo): ‘Getsemane’ (Sela)
De Vader die de Zoon een beker reikt
tot aan de rand gevuld met bitterheid,
die Hem benauwt, tot wanhoop drijft.
Het water dat Hem aan de lippen staat,
een zee van zonden die Hem angstig maakt.
Hij gaat ons voor, Hij draagt ons door het lijden heen.
Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons strijdt, de beker drinkt.
Wie zijn wij, dat Hij de dood in diepe nood en angst verdrinkt?
De schaduw van de dood valt in de hof,
waar Jezus worstelt met de wil van God:
de beker gaat Hem niet voorbij.
De diepte van zijn lijden, angst en pijn,
is dieper dan ons lijden ooit zal zijn.
Hij gaat ons voor, Hij drinkt ons door het lijden heen.
Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons strijdt, de beker drinkt.
Wie zijn wij, dat Hij de dood in diepe nood en angst verdrinkt?
De Zoon die ons het brood, de beker reikt;
ons in zijn liefde en gemeenschap leidt,
gedenken wij in brood en wijn.
Wij drinken door zijn dood het leven in:
een zee van liefde schept een nieuw begin.
Nooit meer alleen, met Jezus één, totdat Hij komt.
Al wie dorst, wordt getroost in het brood, de beker wijn.
Neem het brood, proef van de wijn; gedenk dat wij vergeven zijn.
De Vader die zijn kind een beker reikt,
die overstroomt van goedertierenheid:
de wijnstok bloeit, de beker vloeit in eeuwigheid.
Gesprek met de kinderen

Lied (combo): KOpw. 085: ‘Als ik mijn ogen sluit’ en ‘Diep diep diep’
‘Als ik mijn ogen sluit’
Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha
dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta.
Ik zie het houten kruis zie wat de mensen doen
dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen
Ik hoor opnieuw zijn stem die roept het is volbracht
en daarna wordt het stil 't is donker als de nacht,
toen stierf hij aan het kruis toen was de pijn voorbij
o ik weet meer dan ooit dat hij dit deed voor mij
Ik doe mijn ogen dicht en vouw mijn handen
stil ik bid met heel mijn hart wat ik hem zeggen wil
hier aan dat houten kruis droeg U de straf voor mij
ik had nog nooit een vriend die zoveel hield van mij
‘Diep diep diep’
Diep, diep, diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd
als het water blauw.
Is Jezus' liefde voor jou en mij.
‘t Is net zo diep, diep,
diep als de zee.
Hoog, hoog, hoog als de lucht.
Wijd, wijd, wijd
als het water blauw.
Is Jezus' liefde voor jou.
Verkondiging

Samen zingen (orgel): Psalm 141: 1, 6 en 8
1. U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken,
snel mij te hulp en hoor mij aan,
U roep ik, wil mij gadeslaan,
laat mij uw bijstand niet ontbreken.
6. Onder 't lijden zal ik nog bidden.
Gestrenge rechters, hard als steen,
Gij oordeelt hen. Ik spreek alleen
lieflijke woorden in hun midden.
8. Zo aan dood en graf prijsgegeven
hef ik tot U mijn smachtend oog,
ik schuil bij U: trek mij omhoog,
verzamel weer mijn vege leven.
Inzameling der gaven – kinderen helpen
Tijdens de inzameling zingt het combo: Opw. 705: ‘Toon mijn liefde’
en Opw. 798 ‘Houd vol’
‘Toon mijn liefde’
Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen
-RefreinToon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen
-RefreinOpw. 798: “Houd vol”
Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
Refrein:
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.
En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,

nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.
Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.
Refrein
Dank- en voorbeden
Lied (orgel): Gezang 182: 1 en 2
1. Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
2. Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
Zegen

