
 
 

 
Liturgie 

voor de gezamenlijke avonddienst van zondag 26 januari 2020 in de 
Hervormde kerk te Den Ham, aanvang 19.00 uur. 

 
Voorganger:   Ds. G. Rohaan (Bergentheim) 
Ouderling van dienst: Jenny Valk 
Organist:    Henk Dubbink 
 

 
Welkom en afkondigingen. 
 
Intochtslied: NLB 25a: 1 en 2 
1. Mijn ogen zijn gevestigd 
op God, of Hij mij redt. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op Hem gezet. 
Kan ik de nacht verduren, 
waarin Gij verre zijt? 
Gij zult mijn voeten sturen 
in 't duister van de tijd. 
 
2. Maar wees mij dan genadig 
en richt mijn leven op, 
dat ik opnieuw gestadig 
kan gaan in 's levens loop. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op U gezet, 
Mijn ogen zijn gevestigd 
op U, tot Gij mij redt. 
 
Stil gebed, onze hulp en groet. 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: ELB 297: ‘Hier in uw heiligdom’  
1. Hier in Uw heiligdom, 
dichtbij de troon, 
vraagt uw aanwezigheid 
ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U 
met heilig ontzag 
als uw Geest ons trekt tot U. 
 
2. Rein door uw zuiver bloed 
met zekerheid, 
dat wij geborgen 
in uw liefde zijn, 
staan wij vrijmoedig hier 
en antwoordt ons hart, 
op de roepstem van uw Geest. 
 
3. Heer ik wil horen 
uw zachte stem. 
Laat and’re stemmen 
in mij zwijgen. 
Open mijn ogen, Heer, 
opdat ik het licht 
van uw aangezicht zal zien. 
 
Gebed om verlichting door de Heilige Geest. 
 
Schriftlezing (O.T): Jesaja 30: 15-19       (NBV) 
15Dit zei God, de HEER, 
de Heilige van Israël: 
‘In rust en inkeer ligt jullie redding, 
in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ 
Maar jullie wilden niet. 
16Jullie zeiden: ‘Nee! 
Te paard vluchten we weg!’ – 
Vluchten zúl je! 
‘Wij gaan er razendsnel vandoor!’ – 
Razendsnel word je ingehaald. 
17Duizend zullen er vluchten voor het dreigen van één, 
voor het dreigen van vijf vluchten jullie allen. 
Al wat er van jullie rest 
is als een paal op een bergtop, 



als een vaandel op een heuvel. 
18En toch wacht de HEER op het ogenblik 
dat hij jullie genadig kan zijn; 
toch zal hij zich oprichten 
om zich over jullie te ontfermen. 
Want de HEER is een God van recht. 
Gelukkig de mens die op hem wacht. 
19Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen 
meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, 
hij zal antwoorden zodra hij je hoort.  
 
Samen zingen: ELB 185:1 en 2: ‘Leer mij uw weg’ 
1. Leer mij Uw weg, o Heer, 
leer mij Uw weg. 
Schenk van Uw kracht mij meer, 
leer mij Uw weg. 
Houd mij in evenwicht, 
dat 'k voor Uw aangezicht, 
wandel in 't volle licht, 
leer mij Uw weg. 
 
2. Als vrees soms 't hart benauwt, 
leer mij Uw weg. 
Als zorg mijn dank verflauwt, 
leer mij Uw weg. 
Help mij in vreugd en pijn, 
noodweer of zonneschijn 
steeds blij in U te zijn, 
leer mij Uw weg.  
 
Schriftlezing (N.T.): Jacobus 1: 1-18       (NBV) 
1Van Jakobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Aan 
de twaalf stammen in de diaspora. Ik groet u. 
2Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u 
allerlei beproevingen ondergaat. 3Want u weet: wanneer uw geloof 
op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. 4Als die 
standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en 
volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. 
5Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan 
iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid 
geven. 6Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als 
een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. 7-



8Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet 
niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. 
9Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn hoge waarde, 10en 
de rijke op zijn nederige staat, want hij zal vergaan als een bloem in 
het veld. 11Als de zon gaat branden en het gras door de hitte verdort, 
valt de bloem af en is het gedaan met zijn schoonheid. Zo zal ook de 
rijke vergaan terwijl hij volop met zijn zaken bezig is. 
12Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie 
de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God 
heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft. 13Wie in verleiding 
komt, moet niet beweren: ‘Die verleiding komt van God.’ Want God 
stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets 
slechts in verleiding kan worden gebracht. 14Iedereen komt in 
verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. 15Is 
de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, 
dan brengt ze de dood voort. 
16Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: 17elke goede gave, elk 
volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de 
hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering 
waar te nemen. 18Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid 
tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping. 
 
Zingen: ELB 185: 3 en 4  
3. Hoe ook mijn toestand wordt, 
leer mij Uw weg. 
't Leven zij lang of kort, 
leer mij Uw weg. 
Is dan mijn loop volbracht, 
vrees ik geen dood of macht, 
daar mijn ziel U verwacht, 
leer mij Uw weg. 
 
4. Wat ook dit leven brengt, 
Hij is nabij. 
't Zij 't vreugd of droefheid schenkt, 
Hij is nabij. 
Hoe sterk ook satans macht, 
Jezus geeft licht en kracht 
ieder, die Hem verwacht; 
Hij is nabij. 
 
Verkondiging  



 
Samen zingen: NLB 841: 1, 2 en 4  
1. Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd-uit; 
 
2. geloof om veel te geven, 
te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 
 
4. Maar wie zich door de hemel 
laat helpen uit de droom, 
die vindt de boom des levens, 
de messiaanse boom 
en als hij zich laat enten 
hier in dit aardse dal, 
dan rijpt hij in de lente 
tot hij vruchtdragen zal. 
 
Geloofsbelijdenis : Lezen van de apostolische geloofsbelijdenis 
 
Collecte tijdens het orgelspel. 
 
Dankzegging en gebed. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slotlied: NLB 418: 1, 2 en 3 
1. God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 
2. Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 
3. Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 
 
Zegen 
 
 
 
 
                                               
 
 


