
Liturgie 
voor de gezamenlijke leerdienst op zondag 01 november 2020,  

in de Gereformeerde Kerk te Den Ham, aanvang 19.00 uur. 
 
Voorganger:  Ds. G. de Goeijen 

 
Welkom 
 
Stil gebed, Votum en Groet 
 
Lied: Psalm 19: 3 en 5 
3. Volmaakt is 's Heren wet, 
die ons verkwikt en redt, 
waarbij de ziel herleeft. 
Getrouw en gans gewis 
is Gods getuigenis, 
dat dwazen wijsheid geeft. 
Des Heren woord is goed, 
wie zijn bevelen doet, 
zijn hart wordt opgetogen. 
Recht is het woord van God 
en louter zijn gebod, 
een licht voor onze ogen. 
 
5. Zo blijft Gij, God, uw knecht, 
en houdt zijn paden recht 
in 't spoor door U gewild. 
Wie uw geboden acht, 
wie trouw uw wet betracht 
beloont Gij ruim en mild. 
Maar zonder U, o Heer, 
verdwaal ik altijd weer 
op zelfgekozen wegen. 
O, reinig metterdaad 
mij van 't verborgen kwaad, 



en leid mij met uw zegen! 
 
Geloofsbelijdenis     (samen uitgesproken) 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en 
der aarde. 
 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, die 
ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die 
geleden heeft, onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en 
begraven, nedergedaald tot in de hel, ten derde dage wederom 
opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar Hij zit aan de 
rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal 
om te oordelen de levenden en de doden. 
 
Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, 
christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, 
wederopstanding van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen 
 
Lied: ELB 203 
1. Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die ’t niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan ’k zien. 
 
2. Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook – als ik mij tot Hem keer – 
dat God mij nooit verlaat. 
 
3. Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 



4. Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
 
Gebed 
 
Inleiding op het thema: ‘Ranking in de hemel’. 
 
Schriftlezing: 1Korintiërs 3: 9b-15      (NBV) 
9bU bent een bouwwerk van God. 10Overeenkomstig de taak die God 
mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester 
het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder 
erop letten hoe hij bouwt, 11want niemand kan een ander fundament 
leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf. 12Of er op dat fundament nu 
verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, 
hooi en stro, 13van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. 
Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur 
aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders 
werk waard is. 14Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij 
worden beloond. 15Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs 
betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. 
 
Uitleg 
 
Schriftlezingen: Matteüs 5: 10-12; Lukas 14:12-14 en Opb. 22: 12-13 
                  (NBV) 
Matteüs 5: 10-12 
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want 
voor hen is het koninkrijk van de hemel. 11 Gelukkig zijn jullie 
wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei 
kwaad betichten. 12Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden 



beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de 
profeten. 
 
Lukas 14:12-14 
12Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: ‘Wanneer u een 
maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, 
uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij 
u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. 13Wanneer u 
mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en 
blinden uit. 14Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets 
terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van 
de rechtvaardigen.’ 
 
Openbaring 22: 12-13   
12 ‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen 
naar zijn daden. 13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de 
laatste, het begin en het einde.’ 
 
Uitleg 
 
Lied: ELB 396 
1. Grijp toch de kansen, door God u gegeven! 
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. 
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven? 
D’ arbeid der liefde, gedaan om u heen. 
 
Refrein: 
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, 
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan; 
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. 
dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan. 
 
 
 



2. Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen; 
help hen, die vielen, breng troost in hun smart! 
O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen; 
wijs op de Heiland, die rust geeft voor ’t hart! 
Refrein.  
 
3. Weet: al uw arbeid, uw lijden voor Jezus, 
’t wordt door Hemzelve geschat naar zijn waard’. 
En eens daarboven, daar vinden we weder 
vruchten van ’t zaad, dat wij strooiden op aard. 
Refrein.  
 
Gebeden 
 
Inzameling der gaven 
 
Lied: NLB 966: 1, 3 en 4 
1. Het heil des hemels werd ons deel 
alleen door Gods genade. 
Wij werkten en wij wonnen veel, 
maar alle winst bleek schade. 
’t Geloof ziet Jezus Christus aan: 
wat Hij deed is genoeg gedaan 
voor al wie leeft op aarde. 
 
3. Om Hem rechtvaardigt nu de Heer 
het leven van ons allen. 
God is op ons niet toornig meer, 
maar ziet met welgevallen 
een volk, gedoopt in Christus’ doop, 
verenigd in geloof en hoop 
en liefde tot elkander. 
 
 



4. Want wie hier leeft op zijn gezag, 
die is voor God rechtvaardig, 
hij vindt zijn handen elke dag 
tot goede werken vaardig; 
als nieuw wordt rond hem het bestaan 
en in hem vangt het voorjaar aan 
van ’s Heren nieuwe aarde. 
 
Zegen 


