
Liturgie  
voor de avonddienst op zondag 17/11/2019, 

in de Dorpskerk te Den Ham, aanvang 19.00 uur. 
 
Voorganger:                          Ds. W.G. Sonnenberg  Ede 
Ouderling van dienst: Hans Nijland 
Organist:                                 Bram Jaspers 
M.m.v.:                                  Cantate Deo o.l.v. Jan van Dijk 

 
Inleidend orgelspel  
 
Welkom  
 
Samen zingen: Psalm 122: 1  
1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: "Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 
 
Stil gebed, Votum en groet  
 
Samen zingen: Psalm 122: 2 en 3  
2. Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 
hier, waar uw heil'ge muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar 's Heren woord, om zijns naams ere! 
Zo is het Israël gezegd; 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 
 



3. Bidt heil toe aan dit Vredesoord; 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om 's Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 
 
Gebed voor de opening van het woord  
 
Cantate Deo zingt: “Het Woord” 
1.Door het heden, uit verleden gaat het woord de wereld door 
En zo velen die hier leden, volgen immer in Zijn spoor 
Al wij strijden, door de tijden, geeft het woord een goede moed 
En wie biddend Hem belijden, worden in Zijn trouw behoed. 
Refrein: 
 
2.Door de eeuwen , in het heden, heeft de Heer het laatste woord 
Zij die vragen, en die klagen, hebben het reeds lang gehoord 
In het donker van het lijden schijnt Zijn woord ook in de nacht 
Voor wie biddend Hem belijden, komt de Heer met overmacht 
 
Refrein 
Ja, Hij komt, Ja, Hij komt, Hij de Alfa en de Omega, Hij heeft het laatste woord  
Ja, Hij komt, Ja, Hij komt, Hij de Alfa en de Omega, Hij heeft het laatste woord 
 
1e Schriftlezing: Leviticus 23: 39- 44       
 NBG ‘51 
39Doch op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer gij de opbrengst 
van uw land inzamelt, zult gij zeven dagen het feest des Heren vieren; op de 
eerste dag zal er rust zijn en op de achtste dag zal er rust zijn. 40Op de eerste 
dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen 
van loofbomen en van beekwilgen, en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van 
de Here, uw God, zeven dagen lang. 41Gij zult het als een feest des Heren vieren 
zeven dagen in het jaar, een altoosdurende inzetting voor uw geslachten; in de 
zevende maand zult gij het vieren. 42In loofhutten zult gij wonen zeven dagen; 



allen die in Israël geboren zijn, zullen in loofhutten wonen, 43opdat uw 
geslachten weten, dat Ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen, toen Ik hen 
uit het land Egypte leidde: Ik ben de Here, uw God. 44Zo maakte Mozes de 
feesttijden des Heren aan de Israëlieten bekend. 
 
Samen zingen: Psalm 91:5  
5. Maar gij moogt schuilen bij den Heer, 
geen kwaad bedreigt uw woning; 
gij hebt tot schild en tegenweer 
den allerhoogsten Koning. 
Hij gaf zijn engelen bevel 
dat u geen ding zou schaden; 
zij zullen u naar Gods bestel 
behoeden op uw paden. 
 
2e Schriftlezing: Prediker: 2: 4-11       NBG ‘51 
4Ik deed grote dingen: ik bouwde huizen, plantte wijngaarden, 5legde hoven en 
parken aan en plantte daarin allerlei vruchtbomen, 6ik groef watervijvers om 
daaruit een bos met jonge bomen te bevloeien; 7ik kocht slaven en slavinnen, en 
daar werden er ook in mijn huis geboren; ook had ik een talrijk bezit aan 
runderen en kleinvee, meer dan allen die vóór mij te Jeruzalem geweest 
waren; 8ik vergaderde mij ook zilver en goud, schatten van koningen en 
landschappen; ik verschafte mij zangers en zangeressen en dingen die de 
mensen bekoren, alle mogelijke genietingen. 9Zo werd ik groter en rijker dan 
allen die vóór mij te Jeruzalem geweest waren; ondertussen bleef mijn wijsheid 
mij bij. 10En niets dat mijn ogen wensten, ontzegde ik ze, noch hield ik 
mijn hart van enige vreugde terug, ja, mijn hart verheugde zich over al mijn 
zwoegen, en dit was wat al mijn gezwoeg mij opleverde. 11Toen ik mij nu 
wendde tot alle werken die mijn handen hadden gewrocht, en tot het zwoegen 
waarmee ik mij had afgetobd om die te volbrengen – zie, alles was ijdelheid en 
najagen van wind, en er is geen voordeel onder de zon. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samen zingen: Psalm 118: 1, 8, 9 en 10 
1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
8. De steen, dien door de tempelbouwers 
veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
werd tot verbazing der beschouwers 
ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door 's Heren hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onz' ogen. 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 
 
9. Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest 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 zeeg'nen 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. 
 
Verkondiging 
 



Samen zingen: NLB 150a: 1 en 2 door Cantate Deo, 3 en 4 door allen 
Cantate  Deo 
1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om 
zijn Woord! Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, die allen 
daarboven tot dankzegging riep.    
 
Cantate Deo 
2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,  aanbid Hem die u als kinderen 
aanvaardt.  Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.  Beantwoord zijn 
liefde: leef altijd voor Hem!  
 
Allen  
3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet de glorie doen klinken van Hem die 
ons redt.  
 
 Allen 
4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd  aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.  
Om zijn goede schepping, om hemels genot,  zijn gunst en vergeving: geprezen 
zij God!  
 
Geloofsbelijdenis 
 
Samen zingen: NLB 344: 1 door Cantate Deo, 2 en 3 door allen 
Cantate Deo 1.Wij geloven één voor één  

en ook samen:  
de Heer is God en anders geen.  
Amen, amen.    

 
Allen 2.Wij geloven in de naam   

Jezus Christus,  
gestorven en weer opgestaan.  
Halleluja!  

 
Allen 3.Wij geloven dat de Geest  

ook nog heden   
de wereld en onszelf geneest.  
Vrede, vrede. 

 



Inzameling der gaven  
 
Dank- en voorbeden, afsluitend zingt Cantate Deo “Onze Vader, die woont in 
hemels licht”. 
 
Onze Vader, die woont in hemels licht, 
uw rijk geeft liefde en gezicht 
uw Naam is waard de hoogste er 
wek doden op, maak armen rijk, 
laat komen Heer, uw koninkrijk 
 
Uw wil geschiede, goede God 
laat ons niet over aan ons lot, 
bewaar de aarde voor de dood 
en geef van dag tot dag ons brood 
Vergeef als wij: laat uw geduld 
steeds groter zijn  dan onze schuld. 
 
Leid ons niet in verzoeking , Heer, 
verlos ons, maak ons meer en meer 
tot mensen aan uw beeld gelijk- 
want U behoort het koninkrijk, 
de kracht, de hoogste heerlijkheid, 
nu en in alle eeuwigheid 
Amen. Amen. .. 
 
Samen zingen (slotlied): NLB 416: 1 en 2 door Cantate Deo, 3 en 4 door allen 
Cantate Deo  1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  

jou nabij op al je wegen m 
et zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 
Cantate Deo  2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  

bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 
 



Allen  3.Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  
Allen  4.Ga met God en Hij zal met je zijn,  

tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.     

 
Zegen  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

  

  

 

 


