
Liturgie  
voor de ochtenddienst op zondag 26 januari 2020, 

in de Hervormde gemeente te Den Ham aanvang, 10.00 uur 
 

Thema: 
“gedenkt den sabbathdag dat gij dien heiligt…….” 

 
Voorganger:   ds. J.P. van Ark uit Wapenveld 
Ouderling van dienst:  Hans Nijland 
Organist:    Bram Jaspers 

 
Welkom  
 
Samen zingen: Psalm 121 
1. Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 
 
2. Uw wank'le voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen. 
 
3. De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. 
uw schaduw aan uw rechterhand; 
de zon zal U niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 
 
4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 
 



Stil gebed, onze hulp en groet 
 
Samen zingen: psalm 89: 6 
6. Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand, 
uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. 
Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide 
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, 
en als herauten gaan U voor op al uw schreden 
uw goedheid en uw trouw, O Vorst van onze vrede. 
 
De tien woorden 
 
Samen zingen: WKL 288 “wees stil voor het aangezicht van God” 
1. Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
2. Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
 
 
 
 



3. Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
 
Gebed 

Samen zingen: WKL 615 “ ‘ k stel mijn vertrouwen…”   (canon) 
’k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
’k Zie naar Hem op en ’k weet: 
Hij is mij steeds nabij! 
 
Kindermoment  
 
Schriftlezing: Exodus 20: 1,2 en 8 & Lucas 6: 1 - 11   
Exodus 20: 1,2 en 8         (NBG ’51) 
1Toen sprak God al deze woorden: 2Ik ben de Here, uw God, die u uit 
het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.  
8Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; 
 
Lucas 6: 1 - 11          (NBV) 
1Toen Jezus op sabbat eens door de korenvelden liep, begonnen 
zijn leerlingenaren te plukken. Ze wreven die stuk tussen hun handen 
en aten ervan. 2Enkele farizeeën zeiden echter: ‘Waarom doet u iets 
dat op sabbat niet mag?’ 3Jezusantwoordde: ‘Hebt u dan niet gelezen 
wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, 4hoe hij 
het huis van God binnenging, de toonbroden nam, ervan at en ze 



uitdeelde aan zijn mannen, ook al mogen alleen de priesters van die 
broden eten?’ 5En hij voegde eraan toe: ‘De Mensenzoon is heer en 
meester over de sabbat.’ 
6Op een andere sabbat ging hij naar de synagoge, waar hij onderricht 
gaf. Daar was ook iemand met een verschrompelde 
rechterhand. 7De schriftgeleerdenen de farizeeën letten op hem om 
te zien of hij op sabbat iemand zou genezen, want dan zouden ze 
hem op grond daarvan kunnen aanklagen. 8Maar hij wist wat ze van 
plan waren en zei tegen de man met de verschrompelde hand: ‘Sta 
op en kom in het midden staan.’ Dat deed de man. 9Jezus zei tegen 
de farizeeën en schriftgeleerden: ‘Ik vraag u of men op sabbat goed 
mag doen of kwaad, of men een leven mag redden of verloren laten 
gaan.’ 10Nadat hij hen een voor een had aangekeken, zei hij tegen de 
man: ‘Strek uw hand uit.’ Dat deed hij en er kwam weer leven in zijn 
hand. 11De schriftgeleerden en de farizeeën raakten bijna buiten 
zinnen en begonnen onderling te overleggen wat ze 
met Jezus zouden doen. 
 
Samen zingen: psalm 146: 1,3 en 8  (melodie Johan de Heer) 
1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zo lang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den Heer uw God. 
 
3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 
 
 
 



 
8. Wees en weduw en ontheemde 
doet Hij wonen op zijn erf. 
Hij behoedt de weg der vreemden, 
maar leidt bozen in 't verderf. 
Eeuwig Koning is de Heer! 
Sion, zing uw God ter eer! 
 
Preek 
 
Samen zingen: WKL 296 “God gaf Zijn volk de tien geboden” 
1. God gaf zijn volk de Tien Geboden: 
Ik ben de HEER, Ik maak je vrij. 
Geloof naast Mij geen vreemde goden. 
Aanbid geen beeld, ook geen van Mij. 
 
2. Je zult niet vals bij mijn Naam zweren. 
Op sabbat is je werk gereed. 
Vader en moeder zul je eren. 
Zó doende leef je lang en breed. 
 
3. Je zult niet moorden en niet vreemdgaan. 
Je zult niet stelen. Spreek geen kwaad. 
Je zult je hart geen zonde toestaan. 
Hoor Mijn geboden metterdaad! 
 
4. Liefde is Jezus’ Ja en Amen 
op al wat God gesproken heeft. 
Wet en Profeten vat Hij samen: 
Gelukkig wie uit liefde leeft! 
 
Collecten 
 
Dank- en voorbeden  



 
Slotlied NLB 425: “vervuld met Uw zegen”  
1. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
Zegen en na het gesproken amen zingen: Gezang 317:2  
2. Amen, Jezus Christus, amen! 
Ja, Gij zult in 't groot heelal 
't rijk der duisternis beschamen, 
tot het niet meer wezen zal. 
Woon, o Heiland, in ons midden! 
Onder uwe heerschappij 
zijn wij zalig, zijn wij vrij. 
Leer ons strijden, leer ons bidden! 
Amen, heerlijkheid en macht 
worde U eeuwig toegebracht! 
 
  



 
 
 


