
 

Liturgie 
 voor de ochtenddienst op zondag 8 december,  

2e Adventszondag, in de Hervormde Kerk te Den Ham,  
aanvang 10.00 uur. 

 
Voorganger:   Ds. F.G. Immink (Driebergen) 
Ouderling van dienst:  Gerrit Borkent 
Organist:    Gijsbert Meuleman 
 

Voorzang: Gezang 21: 1 
1. Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Votum  

Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner 
handen. 

 
Groet 

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus 
Christus en van de Heilige Geest. 

 
Samen zingen: Gezang 125:1 en 5  
1.  O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
5.  O kom, die onze Heerser zijt, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 



 

Hij is nabij, Immanuël! 
 
Wet des Heeren 
 
Samen zingen: Psalm 119: 56 en 59 
56. Nog voor het morgengrauwen roep ik luid; 
Heer, kom te hulp, ik blijf uw woord verwachten. 
Naar uw beloften zien mijn ogen uit 
des avonds laat en in de lange nachten. 
Wanneer Gij uw genadig oor ontsluit 
word ik weer levend na mijn bange klachten. 
 
59. O Here, uw barmhartigheid is groot. 
Laat uw bevelen mij tot leven wekken. 
Talrijk zijn mijn vervolgers, zie mijn nood, 
maar ik blijf steeds mijn handen naar U strekken. 
Want uw geboden zijn mijn daag'lijks brood, 
ik haat ze die zich aan uw woord onttrekken. 
 
Gebed om de opening van het Woord  
 
Kinderen naar de Kindernevendienst 
 
Schriftlezingen: Psalm 77 en 1 Korintiërs 11: 23 – 26    (NBV) 
 
Psalm 77  
1Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Van Asaf, een psalm. 
2Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, 
luid roep ik God – dat hij mij hoort. 
3Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer, 
bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos, 
mijn ziel laat zich niet troosten. 
4Ik denk aan God en moet zuchten, 
mijn gedachten vermoeien mijn geest. sela 
5U laat me mijn ogen niet sluiten, 
van onrust vind ik geen woorden, 
6ik zie terug op voorbije tijden, 
op de dagen en jaren van vroeger, 
7bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren, 
mijn hart zoekt, mijn geest vraagt: 



 
8Zou de Heer voor eeuwig verstoten, 
zou hij niet langer liefhebben? 
9Is zijn trouw voorgoed verdwenen, 
zijn woord voor eens en altijd verstomd? 
10Vergeet God genadig te zijn, 
verbergt zijn ontferming zich achter zijn toorn? sela 
11En ik zeg: ‘Ik weet wat mij kwelt, 
de hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde.’ 
12Ik denk terug aan de daden van de HEER – 
ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger, 
13overweeg elk van uw werken 
en houd in gedachten uw grote daden. 
14Uw weg, God, is een heilige weg – 
welke god is zo groot als onze God? 
15U bent de God die wonderen doet, 
u hebt de volken uw macht getoond, 
16uw arm heeft uw volk bevrijd, 
de kinderen van Jakob en Jozef. sela 
17Toen het water u zag, o God, 
toen het water u zag, begon het te beven, 
een huivering trok door de oceanen. 
18De wolken stortten water, 
de hemel dreunde luid, 
uw pijlen flitsten heen en weer, 
19uw donder rolde dreunend rond, 
bliksems verlichtten de wereld, 
de aarde trilde en schokte. 
20Door de zee liep uw weg, 
door de wijde wateren uw pad, 
maar uw voetsporen bleven onzichtbaar. 
21U leidde uw volk als een kudde 
door de hand van Mozes en Aäron. 
 
1 Korintiërs 11: 23 – 26  
23Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op 
de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een 
brood, 24sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam 
voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 25Zo nam hij na 
de maaltijdook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door 
mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te 



 

gedenken.’ 26Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, 
verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. 
 
Tekstwoorden:  
Op de dag van mijn nood zoek ik de Heere (Psalm 77:3). 
Ik zal de daden van de Heere gedenken (Psalm 77:12) 
 
Samen zingen: Psalm 77: 1, 2 en 3 
1.  Roepend om gehoor te vinden, 
om bij God gehoor te vinden, 
roep en smeek ik onverpoosd, 
maar mijn ziel blijft ongetroost. 
Nu de druk mij overmande, 
hef ik tot de Heer mijn handen, 
maar 't gedenken is mij pijn, 
nu ik zonder God moet zijn. 
 
2. 's Nachts doet Gij mijn ogen staren. 
Denkend aan het spel der snaren, 
aan de dagen van weleer, 
vindt mijn hart geen woorden meer. 
En ik vraag aan mijn gedachten; 
laat de Heer voor immer smachten? 
Neemt Hij hen die smekend staan 
niet meer in genade aan? 
 
3.  Zou de Heer zijn volk verstoten? 
Heeft de toorn zijn hart gesloten? 
Is zijn gunst voorgoed voorbij? 
Blijft niet wat Hij eenmaal zei? 
Kan God zijn gena vergeten? 
Heb ik steeds vergeefs geweten, 
dat des Allerhoogsten kracht 
stand houdt tot het laatst geslacht? 
 
Preek 
 
Samen zingen: Psalm 77: 4, 5 en 6 
4. God, op wat Gij eens verrichtte, 
wil ik mijn betrouwen stichten. 



 

Wat Gij eens gedaan hebt is 
steeds in mijn gedachtenis. 
Heel de wereld zag uw sterkte, 
zag de wond'ren die Gij werkte, 
toen Gij, groot in heiligheid, 
Jakobs volk hebt uitgeleid. 
 
5. Toen Gij door het diepst der zee ging, 
zag U d' afgrond aan met beving. 
Wolken goten water uit. 
Luchten dreunden van geluid. 
Toen uw felle bliksemschichten 
huiverend uw weg verlichtten, 
en uw donder om U ging, 
lag heel d' aard in siddering. 
 
6. God, uw pad was door de golven. 
Waat'ren hebben het bedolven 
en uw voetspoor uitgewist; 
geen die nog uw treden gist. 
Maar Gij gaaft een goed geleide 
aan het volk dat Gij bevrijdde; 
Mozes' en Aärons hand 
voerde 't in een veilig land. 
 
Lezen formulier ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal  
 
Collecte 
 
Gebeden 
 
Samen zingen: Gezang 75: 1, 2 en 3 
1.  U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
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. 
 
Zegen 
De HEERE zegene u, en behoede u, de HEERE doe zijn aangezicht over u lichten 
en zij u genadig, de HEERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 
Amen. 
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