
Liturgie 
voor de ochtenddienst op zondag 16 februari 2020,  

om 10.00 uur in de Hervormde gemeente te Den Ham. 
 
Voorganger:   Ds. J. Snaterse (Hoogeveen) 
Ouderling van dienst: Lummy Lindenhovius 
Organist:    Bram Jaspers 
 

 
Welkom  
 
Samen zingen: Gezang 323: 1, 2 en 4 
1. God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem 
sla de ogen neder, 
geve 't hart Hem weder. 
 
2. God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven 
dag en nacht de engelen loven. 
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere 
al de hoge hemelsferen. 
Laat o Heer, U ter eer, 
ons lied ook U prijzen, 
lof en dank bewijzen. 
 
4. Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen, 
U volkomen eer bewijzen. 
Kon ik als een engel eeuwig opgetogen 
naar U zien met eigen ogen. 
Laat mij nu reeds aan U 
alles mogen geven, 
lieve God, mijn leven. 



Verwachting en groet  
 
Aanvangswoord: “Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden,” 
          (Jeremia 33:3a) 
 
Samen zingen: Psalm 113: 1 en 2  
1. Prijst, halleluja, prijst den Heer, 
gij 's Heren knechten, immermeer 
moet 's Heren naam gezegend wezen. 
Van waar de zon in 't Oosten straalt, 
tot waar z' in 't Westen nederdaalt, 
zij 's Heren grote naam geprezen. 
 
2. Ver boven aller volken trots 
blinkt hemelhoog de glorie Gods. 
Wie is als Hij, de Heer der heren? 
Hij onze God, die troont zo hoog, 
slaat op het diepste diep zijn oog. 
Hemel en aarde moet Hem eren. 
 
De tien woorden en samenvatting 
 
Samen zingen: Psalm 86: 2 en 4 
2. Ja tot U hef ik mijn leven, 
Gij zijt mild om te vergeven, 
rijk in goedertierenheid 
voor een hart dat tot U schreit. 
Heer, neem mijn gebed ter ore, 
wil mijn luide smeken horen. 
In het bitterste getij 
roep ik en Gij antwoordt mij. 
 
 
 
 



4. Leer mij naar uw wil te hand'len, 
laat mij in uw waarheid wand'len. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 
Gebed  
 
Toelichting Kindernevendienst – door leiding 
 
Kinderen gaan naar de Kindernevendienst 
 
Schriftlezingen: 1 Koningen 8:22-23; 26-43 en 1 Korinthe 1:4-9  

(NBG51) 
1 Koningen 8:22-23 
22Daarop ging Salomo vóór het altaar des Heren staan ten 
aanschouwen van de gehele gemeente van Israël, breidde zijn 
handen uit naar de hemel 23en zeide: Here, God van Israël, er is in de 
hemel boven en op de aarde beneden geen God als Gij, die vasthoudt 
aan het verbond en de goedertierenheid jegens uw knechten welke 
met hun gehele hart voor uw aangezicht wandelen; 
 
1 Koningen 8: 26-43 
 26Nu dan, God van Israël, laat toch het woord bewaarheid worden, 
dat Gij tot uw knecht, mijn vader David, gesproken hebt. 
27Zou God dan waarlijk op aarde wonen? Zie, de hemel, zelfs de 
hemel der hemelen, kan U niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat 
ik gebouwd heb. 28Wend U dan tot het gebed van uw knecht en tot 
zijn smeking, Here, mijn God, en hoor naar het geroep en 
het gebed dat uw knecht heden voor uw aangezicht bidt, 29zodat uw 
ogen nacht en dag geopend zijn over dit huis, de plaats waarvan Gij 
gezegd hebt: mijn naam zal aldaar zijn – zodat Gij hoort naar 



het gebed dat uw knecht te dezer plaatse opzenden zal. 30Hoor dan 
naar de smeking van uw knecht en van uw volk Israël, die zij te dezer 
plaatse opzenden zullen. Ja, Gij zult het horen in de plaats uwer 
woning, in de hemel; en wanneer Gij het hoort, zult 
Gij vergiffenis schenken. 31Indien iemand tegen zijn naaste gezondigd 
heeft, en deze een eed van hem vergt, waardoor hij een vloek over 
zich inroept, en hij die eed komt afleggen vóór uw altaar in 
dit huis, 32hoor Gij dan in de hemel, en grijp in, en richt uw knechten 
door de goddeloze schuldig te verklaren en zijn handelwijze op zijn 
eigen hoofd te doen neerkomen, en door de rechtvaardige vrij te 
spreken, en hem te doen naar zijn gerechtigheid. 33Wanneer uw volk 
Israël verslagen wordt door de vijand, omdat zij tegen U gezondigd 
hebben, en zij zich tot U bekeren, uw naam belijden, en tot 
U bidden en smeken in dit huis, 34hoor Gij dan in de 
hemel, vergeef de zonde van uw volk Israël, en breng hen terug naar 
het land, dat Gij hun vaderen gegeven hebt. 35Wanneer de hemel 
gesloten blijft, zodat er geen regen komt, daar zij tegen U gezondigd 
hebben, en zij te dezer plaatse bidden, uw naam belijden, en zich van 
hun zonde bekeren, omdat Gij hen vernederd hebt, 36hoor Gij dan in 
de hemel, vergeef de zonde van uw knechten en van uw volk Israël – 
want Gij wijst hun de goede weg waarop zij moeten wandelen – en 
geef regen op het land, dat Gij uw volk ten erfdeel geschonken hebt. 
37Wanneer er hongersnood in het land is, wanneer er pest is, 
brandkoren, honigdauw, sprinkhanen, kaalvreters; wanneer de vijand 
het volk in de steden van zijn land benauwt, welke plaag en 
welke ziekte ook; 38welk gebed, welke smeking ook, die enig mens 
van uw gehele volk Israël doen zal, omdat ieder van hen de plaag van 
zijn eigen hart kent, zodat hij zijn handen in dit huis uitbreidt, 
– 39hoor Gij dan in de hemel, de vaste plaats uwer woning, 
en vergeef, grijp in, en vergeld ieder naar al zijn wegen, daar Gij 
zijn hart kent – want Gij alleen kent het hart van alle mensenkinderen 
–, 40opdat zij U vrezen al de dagen die zij leven in het land dat Gij 
onze vaderen gegeven hebt. 41Ook wanneer een vreemdeling die niet 
tot uw volk Israël behoort, ter wille van uw naam uit verren lande 
komt, – 42want men zal horen van uw grote naam, uw sterke hand en 



uw uitgestrekte arm –, en hij komt bidden in dit huis, 43hoor Gij dan 
in de hemel, de vaste plaats uwer woning, en doe naar alles wat 
de vreemdeling tot U roept, opdat alle volken der aarde uw naam 
leren kennen, zodat zij U vrezen zoals uw volk Israël, en weten, dat 
uw naam uitgeroepen is over dit huis dat ik gebouwd heb. 
 
1 Korinthe 1:4-9 
4Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u 
in ChristusJezus geschonken is; 5want in elk opzicht zijt gij rijk 
geworden in Hem: in alle woord en alle kennis, 6gelijk het getuigenis 
aangaande Christus onder u bevestigd is, 7zodat gij ten aanzien van 
geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de 
openbaring van onze Here Jezus Christus. 8Hij zal u ook bevestigen 
ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze 
Here Jezus [Christus]. 9God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot 
gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here. 
 
Samen zingen: Psalm 27: 3 en 5 
3. Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade 
verborgen in het binnenst van zijn hut: 
geen vijandschap ter wereld kon mij schaden, 
de schaduw van zijn wolk heeft mij beschut. 
Hij stelde mij als op een hoge rots, 
het woelen van mijn vijanden ten trots; 
daarom wil ik met vrolijk feestgerei 
juichen voor Hem, want Hij bewaarde mij! – 
 
5. Laat mij toch nimmermeer uw toorn verwekken, 
verstoot hem niet die U in zwakheid dient. 
Zoudt Gij uw heerlijk aangezicht bedekken, 
zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend. 
Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit! 
Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit: 
Gij zijt de helper die mij niet verlaat, 
als vader en als moeder van mij gaat. 



 
Verkondiging  
Tekst: “God is getrouw, door Wie u zijt geroepen tot gemeenschap 
met Zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.”  

(1 Korinthe 1:9) 
 

Thema: ‘Bidden: Oefenen in offeren’  
 
Samen zingen: Gezang 427: 2, 5 en 7 
2. De Heer moet gij vertrouwen, 
begeert gij de uitkomst goed, 
op Hem uw hope bouwen, 
zal slagen wat gij doet. 
Door geen bekommeringen, 
geen klagen en geen pijn 
laat God zich iets ontwringen: 
Hij wil gebeden zijn. 
 
5. Laat Hem besturen, waken, 
't is wijsheid wat Hij doet! 
Zo zal Hij alles maken, 
dat ge u verwond'ren moet, 
als Hij, die alle macht heeft, 
met wonderbaar beleid 
geheel het werk volbracht heeft, 
waarom gij thans nog schreit. 
 
7. Maar blijft gij met vertrouwen 
naar God zien in de nacht; 
dan doet Hij u aanschouwen 
wat gij het minst verwacht. 
Eens zal Hij u bevrijden 
ook van de zwaarste last, 
houd moedig bij het strijden 
aan zijn beloften vast. 



Inzameling van de gaven 
 
Dankzegging en voorbeden  
 
Samen zingen: Psalm 66: 6 en 7  
6. Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel de aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 
7. De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij. 
 
Zegen 
 


