Liturgie
voor de gezamenlijke avonddienst in de Hervormde Kerk,
te Den Ham, aanvang 19.00 uur.
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Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 98: 1 en 2
1. Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
2. Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
Stil gebed, onze hulp en groet
Zingen: NL 705: 1
1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Jesaja 50: 1-6 en Lukas 5: 12-16
(‘51)
Jesaja 50: 1-6
1Zo zegt de Here: Waar toch is de scheidbrief uwer moeder, waarmede Ik haar
verstoten heb? Of wie van mijn schuldeisers is het, aan wie Ik u verkocht heb?
Zie, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht en om uw overtredingen is uw
moeder verstoten. 2Waarom was er niemand, toen Ik kwam, en antwoordde
niemand, toen Ik riep? Is mijn hand dan werkelijk te kort om te verlossen, of is
er in Mij geen kracht om te redden? Zie, door mijn dreigen leg Ik de zee droog
en maak Ik rivieren tot een woestijn; hun vis wordt stinkend, omdat er geen
water is, en sterft van dorst. 3Ik kleed de hemelen in het zwart en geef hun een
rouwgewaad tot bedekking.
Derde profetie aangaande de knecht des Heren
4De Here Here heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de
moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor,
opdat ik hore zoals leerlingen doen. 5De Here Here heeft mij het oor geopend
en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd. 6Mijn rug heb ik
gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken;
mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel.
Lukas 5: 12-16
12
En het geschiedde, toen Hij in een van de steden was, zie, daar was een man,
vol melaatsheid. Toen hij Jezus zag, wierp hij zich op zijn aangezicht en smeekte
Hem, zeggende: Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. 13En Hij strekte de
hand uit, raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond verliet
hem de melaatsheid. 14En Hij gebood hem het aan niemand te zeggen, maar
(zeide Hij) ga heen, toon u aan de priester en breng het offer voor uw reiniging,
gelijk Mozes voorgeschreven heeft, hun tot een getuigenis. 15Maar het gerucht
over Hem ging steeds verder rond en vele scharen stroomden samen om te
horen en zich te laten genezen van hun ziekten. 16Doch Hij trok Zich terug in de
eenzame plaatsen om te bidden.
Zingen: Gezang 435: 1, 4 en 5
1. O verbreker aller banden,
Gij die ons vertrouwen zijt,
bij wie schade zelfs en schande
hemel wordt en heerlijkheid,
tuchtig Adams trotse zonen
in hun eigenzinnigheid,

tot Ge uw aangezicht zult tonen
en hen uit de kerker leidt.
4. Kom toch om de macht te breken
van de vorst der duisternis;
geef in ons bestaan een teken,
dat de zege zeker is;
hef ons op uit onze zonden,
werp de duiv'len bij ons uit,
want de vrijheid moet gevonden,
Heer, vervul Gods raadsbesluit!

5. Duur hebt Gij uw volk verworven
en alleen van U zijn wij.
Heer, zowaar Gij zijt gestorven,
maak ons nu ook waarlijk vrij.
O, uw heil zal spoedig komen,
Gij laat ons niet ledig staan:
schoner dan de schoonste dromen
breekt de dag der vrijheid aan.

Uitleg en verkondiging
Zingen: ELB 170
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.
Refrein:
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.
Refrein
Geloofsbelijdenis zingen (= NL 340b)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.
Dank- en voorbeden
Collecte
Slotlied: NL 904: 1,2 en 5
1. Beveel gerust uw wegen,
al wat u ’t harte deert,
der trouwe hoede en zegen
van Hem, die ’t al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.
5. Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast.
Zegen

2. De Heer moet gij vertrouwen,
begeert gij de uitkomst goed,
op Hem uw hope bouwen,
zal slagen wat gij doet.
Door geen bekommeringen,
geen klagen en geen pijn
laat God zich iets ontwringen:
Hij wil gebeden zijn.

