
 
Liturgie 

voor de ochtendienst op Avondmaalszondag 27 september 2020,  
aanvang 10.00 uur, in de Hervormde Gemeente te Den Ham 

 
Voorganger:   Ds. G. de Goeijen 
Ouderling van dienst: Hans Bosch 
Organist:    Gijsbert Meuleman 
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 
 
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: 10-12 
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.  
 
Lied: Gezang 355: 1, 2 en 4 
1. Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister, 
treed te voorschijn uit het duister 
om u met het licht te sieren 
en uw zaligheid te vieren. 
God wil in zijn welbehagen 
u als gast aan tafel vragen, 
God, wien hemelen niet binden, 
in uw hart een herberg vinden. 
 
 



2. Ach ik honger naar uw goedheid, 
Zoon des mensen, naar uw zoetheid. 
Tranen schrei ik van verlangen 
om uw spijze te ontvangen, 
dorstende in al mijn denken 
naar de drank die Gij zult schenken, 
totdat brood en wijn mij geven 
deel, o Christus, aan uw leven. 
 
4. Geen verstand kan dit verklaren, 
niets dit wonder evenaren, 
dat in 't brood dat wij hier eten 
wij met God zijn aangezeten, 
in de wijn die wordt gedronken, 
Christus' bloed ons wordt geschonken. 
O geheim dat wij aanschouwen 
God, als wij uw Geest vertrouwen. 
 
Lezing van het avondmaalsformulier 
 
Dank- en voorbeden 
Geloofsbelijdenis 
 
Klaarmaken van de tafel, tijdens lied: Weerklank 332 
1. Kom, kom nu, want het is volbracht, 
al Gods gerechtigheid. 
Kom, zie hoe uw Heer u verwacht, 
zijn tafel is bereid. 
 
2. Kom, arme zondaars, neem nu aan, 
wat u Gods liefde biedt. 
Hij gaf het, met uw nood begaan, 
Hij schenkt het u om niet. 
 



3. Zijn Zoon is ’t die in brood en wijn, 
zijn lichaam geeft en bloed. 
Zo wil Hij ons tot trooster zijn 
en schenkt ons ’t eeuwig goed. 
 
Vredegroet 
 
Nodiging, Gemeenschap van brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
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 
 


