Liturgie
voor de ochtenddienst op zondag 12 augustus 2018,
in de Hervormde Kerk te Den Ham.
Thema:
“Brood op de plank”
Voorganger:
Ds. J. Dekker (Lemele)
Ouderling van dienst:
Jan Ruiterkamp
Organist:
Bram Jaspers
________________________________________________________
Welkom en mededelingen
Samenzang: Psalm 139: 1 & 8 “Heer, die mij ziet zoals ik ben”
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.
8. Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in ’t diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.
Stil gebed, belijdenis en groet
Verootmoediging en genadeverkondiging
Verootmoediging

Zingen: Psalm 139:14 “Doorgrond, o God, mijn hart”
14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.
Gebed om schuldvergeving
Zingen: Gezang 463:1 “O Heer die onze Vader zijt”
1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.
Genadeverkondiging: 1 Johannes 1:8,9
(NBG ’51)
8
Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf
en de waarheid is in ons niet. 9Indien wij onze zondenbelijden, Hij is
getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons
te reinigen van alle ongerechtigheid.
Zingen: Gezang 463:2: “Geef dat uw roepstem wordt gehoord”
2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.
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Leven uit dankbaarheid: Exodus 20:1-17
(NBG ’51)
1
Toen sprak God al deze woorden: 2Ik ben de Here, uw God, die u uit
het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. 3Gij zult
geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
4
Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat
boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat
in de wateren onder de aarde is. 5Gij zult u voor die niet buigen, noch
hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de
ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde
en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, 6en
die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en
mijn geboden onderhouden.
7
Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want
de Herezal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.
8
Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; 9zes dagen zult gij arbeiden
en al uw werk doen; 10maar de zevende dag is de sabbat van de Here,
uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw
dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee,
noch de vreemdeling die in uw steden woont. 11Want in zes dagen
heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin
is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de
sabbatdag en heiligde die.
12
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in
het land dat de Here, uw God, u geven zal.
13
Gij zult niet doodslaan.
14
Gij zult niet echtbreken.
15
Gij zult niet stelen.
16
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
17
Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws
naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch
zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
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Samenvatting van de wet: Mattheüs 22:37-40
(NBG ’51)
37
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel
uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38Dit is het
grote en eerste gebod. 39Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw
naaste liefhebben als uzelf. 40Aan deze twee geboden hangt de ganse
wet en de profeten.
Gebed om het licht van de Heilige Geest
De kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezingen: Ruth 1: 1,2; Johannes 6: 32-35; Handelingen 20: 7-12
Ruth 1: 1,2
1
In de dagen dat de richters richtten, gebeurde het, dat er een
hongersnood in het land was. Toen trok een man uit Betlehem in
Juda met zijn vrouw en zijn beide zonen weg om als vreemdeling te
vertoeven in het veld van Moab. 2De naam van de man was Elimelek,
de naam van zijn vrouw Noömi en de namen van zijn beide
zonen Machlon en Kiljon, Efratieten uit Betlehem in Juda; en in het
veld van Moab aangekomen, bleven zij daar.
Johannes 6: 32-35
32Jezus zeide dan tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, niet Mozes
heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het
ware brood uit de hemel; 33want dát is het brood Gods, dat uit de
hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. 34Zij zeiden dan
tot Hem: Here, geef ons altijd dit brood. 35Jezus zeide tot hen: Ik ben
het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en
wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
Handelingen 20: 7-12
7
En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om
brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen en, daar hij van
plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zijn rede voort tot
middernacht. 8En er waren verscheidene lampen in de bovenzaal,
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waar wij vergaderd waren. 9En een zekere jonge man, genaamd
Eutychus, zat in de vensterbank, en door een diepe slaap bevangen,
viel hij, toen Paulus zo lang sprak, door de slaap overmand, van de
derde verdieping naar beneden en werd dood
opgenomen. 10Doch Paulus kwam naar beneden, wierp zich op hem,
en sloeg de armen om hem heen, en zeide: Maakt geen misbaar,
want er is leven in hem. 11En bovengekomen, brak hij brood en at, en
hij sprak nog lang met hen, tot de morgenstond, en zo vertrok
hij. 12En zij brachten de jongen levend weg, en werden buitengewoon
bemoedigd.
Prediking: “Brood op de plank”
Samenzang: Gezang 75:2,3 “Gij zijt het brood van God gegeven”
2. Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.
3. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
Dankgebed en voorbeden
Collecte
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Samenzang: Psalm 66:1,7 “Breek, aarde, uit in jubelzangen”
1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.
7. De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.
Zegen
Samenzang: Gezang 456:3
3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
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