
 
Liturgie  

voor de morgendienst op 17 november 2019,  
10.00 uur, in de Hervormde gemeente te Den Ham 

 
Voorganger:  Ds. Bierma (Nijverdal) 
Ouderling van dienst: Herman Bouwhuis 
Organist:   Henk Dubbink 

 
Afkondigingen  
 
Lied voor de dienst: Lied 215: 1, 2, 7    
1. Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 
die u Gods liefde doet verstaan 
als nieuw, nu gij door slaap en nacht 
weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 
 
2. Rondom wie bidden dag aan dag 
zijn wond´ren, die geen oog ooit zag, 
een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 
een nieuwe kracht door ’s Geestes doop 
 
7. Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 
voor licht en vrede in eeuwigheid! 
En dat ons leven iedere dag 
als ons gebed U loven mag. 
                                                                
 Moment van stilte en inkeer 
 
Votum en groet   
 
 
 
 
 



Samen zingen: Psalm 139 : 1, 2, 8 en 12 
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. 
 
2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
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. 
 
12. O God, verwerp het boos geslacht, 
op leugen en verraad bedacht. 
Wijk van mij, die het kwade doet, 
uw handen zijn vol vuil en bloed. 
Gij die Gods naam durft uit te spreken 
en tegen Hem het hoofd opsteken. 
 
Verootmoediging & schuldbelijdenis 
 
Genadeverkondiging 
 
Lezing van de samenvatting van de Wet uit het Mattheüsevangelie 
 
 



Samen zingen: NLB 413: 1, 2 
1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
2. Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwige, ongeziene, 
looft uw liefde en zingt ervan. 
Alle engelen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Uitleg Kindernevendienst 
De kinderen gaan naar de nevendienst  
 
Schriftlezing Psalm 73 : 1 – 17A       (NBV) 
1Een psalm van Asaf. 
Ja, God is goed voor Israël, 
voor wie zuiver zijn van hart! 
2Toch had ik bijna een misstap begaan, 
bijna waren mijn voeten uitgegleden, 
3want ik keek met afgunst naar de dwazen, 
benijdde het geluk van wie kwaad doen. 
4Tot hun dood blijven zij voor ziekte gespaard, 
hun buik is goedgevuld, 
5aardse kwellingen kennen zij niet, 
het lijden van anderen gaat aan hen voorbij. 
6Daarom is hoogmoed hun halssieraad 
en bedekt geweld hen als een mantel, 
7hun ogen puilen uit het vet, 
van eigenwaan zwelt hun hart. 



8Ze spotten, spreken kwaad 
en dreigen vanaf hun hoge zetels, 
9ze zetten een mond op tot aan de hemel 
en hun tong roert zich overal op aarde. 
10Daarom lopen de mensen achter hen aan, 
drinken hun woorden in als water 
11en zeggen: ‘Hoe zou God iets weten? 
Heeft de Allerhoogste een antwoord?’ 
12Zo zijn de goddelozen ten voeten uit, 
ze verrijken zich, onverstoorbaar. 
13Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver 
en waste ik mijn handen in onschuld! 
14Want ik werd gestraft, dag aan dag, 
en geslagen, elke morgen weer. 
15Maar zou ik spreken als zij, 
ik pleegde verraad aan Gods kinderen! 
16Dus bleef ik nadenken, ik wilde weten 
waarom – het was een vraag die mij kwelde, 
17Atot ik Gods heiligdom binnenging 
 
Samen zingen: Psalm 42: 1, 2 en 3 
1. Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 
 
 
 
 
 
 



2. Tranen heb ik onder 't klagen 
tot mijn spijze dag en nacht 
als mijn haters honend vragen; 
"Waar is God dien gij verwacht?" 
Ik gedenk hoe ik vooraan 
in de reien op mocht gaan, 
om mijn dank Hem op te dragen 
in zijn Huis op hoogtijdagen. 
 
3. Hart onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 
 
Verkondiging 

Samen zingen: Psalm 73: 9 en 10 
9. Nu blijf ik bij U altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Wien heb ik in den hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wien ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 
 
Dienst der offerande 

Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: Gezang 429: 1, 3  
1. Wie maar de goede God laat zorgen 
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, 
is bij Hem veilig en geborgen, 
die redt Hij godlijk, wonderbaar: 
wie op de hoge God vertrouwt, 
heeft zeker op geen zand gebouwd. 
 
3. Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, 
neemt zijn gebod getrouw in acht. 
't Wordt eind'lijk alles u ten zegen, 
wanneer gij daarop biddend wacht. 
En wie gelovig op Hem ziet, 
weet zeker, Hij verlaat ons niet. 
 
Zegen 


