
Liturgie 
voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 8 december 2019, 

 in de Hervormde Kerk te Den Ham, aanvang 19.00 uur. 
 
Voorganger:   Ds. B.J. Heusinkveld 
Ouderling van dienst: Jan Smit 
Organist:    Henk Dubbink 

 
Afkondigingen 
  
Samen zingen: Gezang 434: 1, 2 en 5    
1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
  
Stil gebed, Votum en groet 
  
Samen zingen: Gezang 124 
1. Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
 

2. De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 
 



  
3. Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten 
begroeten 't morgenrood. 
 

4. De zonne, voor wier stralen 
het nacht'lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, 't eeuwig licht! 

5. Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal 
  
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Filippenzen 3: 1-12       (NBV) 
 1Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. 
Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb; het is 
voor uw eigen bestwil. 2Pas op voor die honden met hun kwalijke 
praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze! 3Wij zijn het 
die besneden zijn, wij verrichten onze dienst door de Geest van God en 
laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf, 4hoewel ik redenen 
genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat 
te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. 5Ik werd besneden toen ik acht 
dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin, ik 
ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een farizeeër 6en 
heb de gemeentefanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet 
over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. 7Maar wat voor mij winst 
was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. 8Sterker 
nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, 
mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles 
prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik 
wilde Christus winnen 9en één met hem zijn – niet door mijn 
eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, 
de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. 10Ik 
wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen 
in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, 11in de hoop misschien 
ook zelf uit de dood op te staan. 12Niet dat ik al zover ben en mijn doel al 
heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen 
waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. 



 
Samen zingen: Gezang 75: 3 en 4 
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. 
 
4. 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! 
 
Verkondiging 
  
Samen zingen: Gezang 78: 1, 3 en 4 
1. Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 
3. Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis. 
 
4. Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in need'righeid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de winds'len sliep, ontbot, 



en komt in 't licht en rijpt voor God. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Samen zingen: Gezang 118 : 2 
2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
  
Gebed 
  
Collecte 
  
Samen zingen: Gezang 476: 4 en 5 
4. Mensenzoon tussen de kandelaren, 
Wortel Davids, Morgenster, 
blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 
roep haar van nabij en ver. 
Laat de luchters branden van uw klaarheid, 
maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, 
schuilplaats in de wildernis, 
huis waarin uw vrede is. 
 
5. Levensvorst, U loven de geslachten, 
en tot uw verborgen tijd 
blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 
't einde van haar bange strijd. 
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, 
uit die hoge heilsverwachting leven, 
tot zij op de jongste dag, 
met U triumferen mag. 
 
Zegen 


