
Liturgie  
voor de avonddienst op Avondmaalszondag 27 september 2020,  

aanvang 19.00 uur, in de Hervormde Gemeente te Den Ham 
 
 
Voorganger:   Ds. G. de Goeijen 
Ouderling van dienst: Bert Koppelman 
Organist:    Bram Jaspers 
M.m.v.:    Solisten 

 
Welkom en mededelingen 
 
Stil gebed, Votum en Groet 
 
Lied: Psalm 43: 3 en 4 
3. O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heil'ge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 
4. Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 
 
Gebed 
 
Lezen van het avondmaalsformulier 
 
Geloofsbelijdenis 
 



Klaarmaken van de tafel, tijdens lied: Gez. 360 
1. Heer, wij komen vol verlangen, 
op uw roepstem naar uw dis, 
want door schuld met schrik bevangen 
zoekt ons hart vergiffenis: 
slechts in U bestaat ons leven, 
die uw bloed voor ons woudt geven; 
laat ons dan in brood en wijn 
met Uzelf gespijzigd zijn. 
 
2. Sterk ons wankelend vertrouwen, 
geef ons zelf wat Gij geboodt: 
dat wij met oprecht berouwen 
enkel rusten in uw dood; 
ja, vervul ons met uw krachten, 
opdat wij uw wet betrachten, 
zegen zo uw sacrament, 
dat ons hart U steeds meer kent. 
 
3. Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken 
over uw verlossend werk; 
geef dat niet die woorden breken 
op de daden van uw kerk, 
maar dat wij geheiligd leven 
op de plaats door U gegeven, 
en U volgen onder 't kruis 
op de smalle weg naar huis. 
 
Vredegroet 
 
Nodiging 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
 
 



Lied: NLB 912  
1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 
4. Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 
 
5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw heilige Geest er woon’. 
 
6. Neem ook mijne liefde, Heer, 
’k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 
Dankgebed en gebed om de opening van het Woord 
 
 
 



Schriftlezing: Hebreeën 13: 8-16      (NBG ‘51) 
8Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. 
9Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen; want het is 
goed, dat het hart zijn vastheid vindt in genade en niet in spijzen: wie 
het hierin zochten, hebben er geen baat bij gevonden. 10Wij hebben 
een altaar, waarvan zij, die de dienst voor de tabernakel verrichten, 
niet mogen eten. 11Want van de dieren, waarvan het bloed als 
zondoffer door de hogepriester in het heiligdom werd gebracht, werd 
het lichaam buiten de legerplaats verbrand. 12Daarom heeft ook 
Jezus, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de 
poort geleden. 13Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de 
legerplaats en zijn smaad dragen. 14Want wij hebben hier geen 
blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. 
15Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, 
namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden. 16En vergeet 
de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers 
heeft God een welgevallen. 
 
Verkondiging n.a.v. Hebreeën 13: 15-16 
15Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, 
namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden. 16En vergeet 
de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers 
heeft God een welgevallen. 
 
Lied: Gez. 441: 9-12 
9. Komt, kindren tot elkander 
en wandelt hand in hand! 
Verblijdt u in elkander 
in dit onzalig land! 
Komt, kinderen, weest wijs! 
Gaat onderweg niet strijden! 
De eng'len zelf geleiden 
als broeders onze reis. 
 
 



10. Wordt een die zwak is, moede, 
een sterker grijp' zijn hand. 
De broeder steun' de broeder, 
zo blijft de liefd' in stand. 
Sluit vaster u aaneen! 
Weest voor een elk de minste, 
maar ook weer graag de meeste 
in liefdedienst alleen! 
 
11. Het zal niet lang meer duren, 
houdt nog maar even vol! 
Het zal niet lang meer duren, 
dan zijn wij bij ons doel! 
Daar wacht ons lafenis, 
als wij met alle vromen 
voor eeuwig mogen wonen 
waar onze Vader is. 
 
12. Wij moesten het maar wagen 
't is wel het wagen waard 
om niets meer mee te dragen 
dat onze ziel bezwaart. 
De wereld is te klein! 
Komt, gaat met Jezus mede 
in alle eeuwigheden! 
Het moet toch Jezus zijn! 
 
Luthers avondgebed 
 
Inzameling der gaven voor de kijkers/luisteraars thuis. 
 
Lied: Psalm 87 
1. Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof; 



door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 
2. Rahab en Babel zullen u behoren. 
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de Heer. 
O moederstad, uit u is elk geboren! 
 
3. God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Israël ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kind'ren dragen. 
 
4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: "In U zijn al onze fonteinen". 
 
Zegen 
 
 
 
 
 


