Liturgie
voor de gezamenlijke avonddienst, op zondag 22 november,
in de Hervormde Kerk te Den Ham, aanvang 19.00 uur
Voorganger:
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Ds. K. Hazeleger
Miny Bosscher
Gijsbert Meuleman

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 62: 1 en 4: “Mijn ziel is stil tot God mijn Heer”
1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.
4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, -op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.
Stil gebed, Votum en groet
Zingen: Psalm 42: 1 en 3: “Evenals een moede hinde”
1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?
3. Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.

Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.
Geloofsbelijdenis met Zondag 1 van de Catechismus
Zingen: Weerklank Lied 505: 1 en 4: “Ga niet alleen door ’t leven”
1. Ga niet alleen door ’t leven,
die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven,
ga tot uw Middelaar!
Daar is zoveel te klagen,
daar is zoveel geween
en zoveel leed te dragen.
Ga niet alleen!
En zoveel leed te dragen.
Ga niet alleen!
4. Welzalig, die ’t ervaren,
dat Hij hun alles is;
dan kennen z’ in gevaren
bezorgdheid noch gemis.
Hij draagt dan in zijn armen
door alle nood hen heen.
Wie steunt op zijn ontfermen
is nooit alleen!
Wie steunt op zijn ontfermen
is nooit alleen!
Gebed
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Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet
opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 19Want
met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der
zonen Gods. 20Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet
vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, 21in

hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de
vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der
kinderen Gods. 22Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar
delen zucht en in barensnood is. 23En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die
de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de
verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. 24Want in die
hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe
zal men hopen op hetgeen men ziet? 25Indien wij echter hopen op hetgeen wij
niet zien, verwachten wij het met volharding. 26En evenzo komt de Geest onze
zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren,
maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27En Hij,
die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar
de wil van God voor heiligen pleit. 28Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet
medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn
voornemen geroepenen zijn. 29Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook
tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de
eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; 30en die Hij tevoren bestemd
heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij
ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook
verheerlijkt.
Zingen: Gezang 247: 1 en 3: “De Geest des Heren heeft”
1. De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maak een wat is verdeeld.
3. De geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Verkondiging over Romeinen 8:26 - thema: Het zuchten van de Geest
(NBG ‘51)
26
En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij
bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met
onuitsprekelijke verzuchtingen.
Zingen: Psalm 130: 3 en 4: “Ik heb mijn hoop gevestigd”
3. Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.
4. Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten, tot goedertierenheid!
Hoort aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld.
Inzameling van de liefdegaven
Gebed
Zingen: Gezang 300: 1, 4 en 5: “Eens, als de bazuinen klinken”
1. Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.
4. Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.
5. Mensen, komt uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,

want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.
Zegen

