
Liturgie 
voor de gezamenlijke online avonddienst, 

van zondag 9 augustus in de Hervormde kerk van Den Ham 
 

Voorganger:    Ds. H. Schipper 

Ouderling van diesnt: Lummy Lindenhovius 

Organist:    Gijsbert Meuleman 

 

Welkom en afkondigingen. 

 
Intochtslied: Psalm 89: 1 en 7 
1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 
7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
zij gaan in vrede voort, zij wand'len voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 
 
Stil gebed, onze hulp en groet. 
 
Zingen: Psalm 139: 8 
8. Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in 't diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 
 



 
Gebed om verlichting door de Heilige Geest. 
 

Schriftlezingen: Jesaja 49: 1-6 en Romeinen 10: 9-17 

 

Jesaja 49: 1-6 

1 Eilanden, hoor mij aan, verre volken, luister aandachtig. Al in de 

schoot van mijn moeder heeft de HEER mij geroepen, nog voor ze mij 

baarde noemde hij mijn naam. 2 Mijn tong maakte hij scherp als een 

zwaard, hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand; hij 

maakte me tot een puntige pijl, hij stak me weg in zijn pijlkoker. 3Hij 

heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn 

luister.’ 4Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat, ik heb al mijn 

krachten verbruikt, het was voor niets, het heeft geen zin gehad. 

Maar de HEER zal me recht doen, mijn God zal me belonen.’ 
5Toen sprak de HEER, die mij al in de moederschoot gevormd heeft 

tot zijn dienaar om Jakob naar hem terug te brengen, om Israël rond 

hem te verzamelen – dat ik aanzien zou genieten bij de HEER 

en dat mijn God mijn sterkte zou zijn. 6 Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar 

bent om de stammen van Jakob op te richten en de overlevenden 

van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken 

tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal 

tot aan de einden der aarde reikt.’ 

 

Romeinen 10: 9-17 
9 Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God 

hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. 10Als uw hart 

gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, 

zult u worden gered. 11 Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, 

komt niet bedrogen uit.’ 12 En er is geen onderscheid tussen Joden en 

andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke 



gaven aan allen die hem aanroepen, 13 want er staat: ‘Ieder die de 

naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’ 14Maar hoe kunnen 

ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in 

hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen 

ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? 15 En hoe kan 

iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals 

geschreven staat: ‘Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.’ 16 

Toch hebben slechts weinigen aan het evangelie gehoor gegeven, 

want Jesaja vraagt: ‘Heer, heeft iemand geloofd wat wij hebben 

gezegd?’ 17Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men 

hoort is de verkondiging van Christus. 

 

Zingen: NLb 513: 1,2,3 en 4 
1. God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
2. God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
3. God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 
Verkondiging 



 
Zingen: NLb 139b 
1. Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen, elke dag. 
 
2. Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen, elke dag. 



Gesproken geloofsbelijdenis 

 

Zingen: NLb 705: 1 en 3 

1. Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 

eer de heilige Geest, de Trooster, 

de Drie-enige in zijn troon. 

Halleluja, halleluja, 

de Drie-enige in zijn troon! 

 

3. Ere zij de Heer der engelen, 

ere zij de Heer der kerk, 

ere aan de Heer der volken; 

aarde en hemel looft uw werk! 

Halleluja, halleluja, 

loof de koning, heel zijn kerk! 

 

Inzameling van de liefdegaven 

 

Gebeden 

 

Zingen: NLb 978: 1, 3 en 4 

1. Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, 

het vaste land, de onzekere zee. 

Van U getuigen dag en nacht. 

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 

 



3. Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden 

dat Gij uw schepping niet vergeet. 

’t Is alles een gelijkenis 

van meer dan aards geheimenis. 

 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 
Zegen   

 
 
 
 
 

 


