Liturgie voor de gezamenlijke avonddienst
op zondag 15 april 2018, in de Hervormde Kerk te Den Ham.
Voorganger:
Ds. Heusinkveld (Daarle)
Ouderling van dienst: Gerrit Borkent
Organist:
Gijsbert Meuleman
_________________________________________________________________
Afkondigingen
Psalm 118: 9 en 10
9. Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en wees verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in ’s Heren naam.
Wij zegenen u uit ’s Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.
10. De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde ’t offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.
Stil gebed, Votum en groet
ELB 287
Heilig, heilig, heilig,
heilig is de Heer.
Heilig, heilig, heilig
heilig is de Heer.
1. Hij die zonder einde
altijd wezen zal,
eeuwig is en machtig,
Meester van ’t heelal.

(staande)

2. Almacht zonder weerga,
liefde immermeer.
Heilig, heilig, heilig,
heilig is de Heer.
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Gebed om het licht van de Heilige Geest
Schriftlezing: Galaten 1 : 1-9 & Galaten 2 : 15-16, 19-20
(NBV)
Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar
door Jezus Christus en God, de Vader, die Christus uit de dood heeft
opgewekt. 2Aan de gemeenten in Galatië, ook namens alle broeders en zusters
die bij mij zijn. 3Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van
onze Heer JezusChristus, 4die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons
te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze
God en Vader. 5Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.
6Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door
de genadevan Christus heeft geroepen en dat u zich tot een
ander evangelie hebt gekeerd. 7Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar
mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen
verdraaien. 8Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u
verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is
hij! 9Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets
verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij!
15Hoewel

wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere
volken,
we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de
wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof
in ChristusJezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te
worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven.
16weten

19Want

ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor
God. Met Christus ben ik gekruisigd: 20ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft
in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij
heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.
Gezang 252: 1, 2 en 3
1. Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd uit;
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2. geloof om veel te geven,
te geven honderd in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt,
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

Verkondiging
Gezang 217: 1, 2 en 3
1. Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.
2. Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw,
dit is al waar ik op bouw.
3. Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij te na komt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in 't nauw,
dit is al waar ik op bouw.
Geloofsbelijdenis (gelezen)
Gez. 259
1. Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
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die dood geweest is, en Hij leeft;
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt!
2. Aanbidt de Vader in het woord!
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!
Van zijn gemeenschap, zijn gena,
zijn liefd' en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.
Collecte
Dankgebed en voorbeden
Gez. 455
1. Als Hij maar van mij is
en ik ben van Hem,
als ik, tot de dood nabij is,
luister naar zijn trouwe stem,
heb ik niets te lijden,
leef ik in een vroom en stil verblijden.
2. Als Hij maar van mij is
laat ik alles staan,
wil ik enkel zijn waar Hij is,
volg ik Hem waar Hij zal gaan.
Mij is om het even
heel het lichte, luide, aardse leven.
3. Waar Hij maar van mij is
is mijn vaderland.
Zie hoe Hij alom nabij is
met de gaven van zijn hand.
Broeders lang verloren
vind ik weer in wie aan Hem behoren.
Zegen
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