
 

Liturgie voor de onlinedienst op zondag 24 januari 

2021, van de gezamenlijke kerken Den Ham 

Aanvang 10.00 uur 

 

Voorganger: Ds. C.B. Elsinga 

 

Lied voor de dienst: Hemelhoog 522:1,2,4   

https://youtu.be/WzpJV5Yzo5g     

 

1 Dit is een huis om de Heer te ontmoeten, 

plaats van gebed, van muziek tot zijn eer 

smeeklied en lofzang en taal van ontferming 

woorden gewijd aan de trouw van de Heer. 

 

2 Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven 

voel ik mij eenzaam of droevig gestemd 

blakend van geestdrift of stil door ontroering 

Hij is de Heer die mij door en door kent. 

 

4 Eenmaal, o God, bent U alles in allen,  

wist U de tranen van ieders gezicht,  

eenmaal, o God, aan het eind van de tijden,  

neemt U ons op in de stad van het licht. 

 

Welkom en afkondigingen 

Intochtslied: Psalm 84:1,4 

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/psalm-84/POMS_EO_1490721 

 

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer, 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om, 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen, 

dan dat het juichend U ontmoet, 

die leven zijt en leven doet.  

 

4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 

Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 

tot zij Jeruzalem betreden, 

waar alle pelgrims binnengaan 

om voor Gods aangezicht te staan. 

Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 

Verhoor mij, God van Israël, 

die alles leidt naar uw bestel. 

 

Stil gebed 

Aanvangswoord en groet 

 

https://youtu.be/WzpJV5Yzo5g
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/psalm-84/POMS_EO_1490721


 

VEROOTMOEDIGING 

Als gebed: Psalm 6: 1,2 (OB)  

https://www.youtube.com/watch?v=jEriQptjdA0 Minuten: 

vanaf 1.19 – 3.12  

1 O Heer’, Gij zijt weldadig; 

straf mij niet ongenadig 

in uwen toornegloed, 

ai, matig uw kastijden; 

sla mij met medelijden, 

gelijk een vader doet. 

 

2 Vergeef mij al mijn zonden, 

die uwe hoogheid schonden; 

ik ben verzwakt, o Heer’, 

genees mij, red mijn leven: 

Gij ziet mijn beend’ren beven; 

zo slaat uw hand mij neer. 

 

Genadeverkondiging 

Lied: Psalm 6: 9 (OB)  

https://www.youtube.com/watch?v=jEriQptjdA0 Minuten: vanaf 3.12 tot eind. 

 

9 De Heer’ wild’ op mijn kermen, 

zich over mij ontfermen. 

Hij heeft mijn stem verhoord, 

de Heer’ zal, op mijn smeken, 

geen hulp mij doen ontbreken; 

Hij houdt getrouw zijn woord. 

 

Leefregel 

 

BEDIENING VAN GODS WOORD 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

Kindermoment ? 

Schriftlezing: Jesaja 42:18-43:8 (NBG-vertaling) 

 

Zingen: Gezang 295: 1,2,3,5 

https://www.youtube.com/watch?v=KIFBjE69Rdc 

 

1   Aan de deur van 's harten woning 
 klopt des hemels Bruidegom: 
 op, ontwaak, de nacht is om. 
 Buiten wacht uw Heer en Koning: 
 kom mijn bruid, die ik bemin, 
 doe mij open, laat mij in! 

 

2   Maar hoe zou ik U ontmoeten? 
 Ik ben koud en arm en naakt; 

https://www.youtube.com/watch?v=jEriQptjdA0
https://www.youtube.com/watch?v=jEriQptjdA0


 

 loom heeft mij de nacht gemaakt; 
 't leger bindt mijn trage voeten. 
 't Wakker hart hoort uw geklop, 
 maar ik geef mijn rust niet op. 

 

3   Christus van zo ver gekomen, 
 wist, hoe Hij u vinden zou. 
 Geef u over aan zijn trouw; 
 klopt Hij nog, verwin uw schromen. 
 Schoon gij aarzelt, Hij houdt aan, 
 Hij zoekt bij u in te gaan. 

 

5 Aan de deur der wereldtijden 

klopt nog eens de Bruidegom: 

'op, ontwaakt, de nacht is om! 

Nu de zon, de lang verbeide, 

rijzen gaat, schort op uw kleed, 

maakt u voor de dag gereed!' 

 

Verkondiging 

Zingen: Hemelhoog 312 

https://youtu.be/w8ywBuBgRhg  

Open mijn ogen, 

'k wil Jezus, mijn Heer zien. 

Open mijn ogen, opdat ik U zien kan. 

Open mijn oren, opdat ik uw stem hoor. 

Open mijn hart Heer, opdat ik gehoorzaam. 

 

WE EREN GOD MET ONZE GAVEN 

Dankzegging en voorbede 

Collecte 

Slotlied: Gezang 297:1,2 

https://youtu.be/XPFnxMmtGJ4  

 

1 Toch overwint eens de genade, 

en maakt een einde aan de nacht. 

Dan onderwerpt de Heer het kwade, 

dan is de strijd des doods volbracht. 

De wereld treedt in 's Vaders licht, 

verheerlijkt voor zijn aangezicht. 

 

2 O welk een vreugde zal het wezen, 

als Hem elk volk is toegedaan. 

Uit aard' en hemel opgerezen, 

vangt dan het nieuwe loflied aan, 

als ieder voor de Heer zich buigt 

en aller stem Gods lof getuigt. 

ZEGEN 

https://youtu.be/w8ywBuBgRhg
https://youtu.be/XPFnxMmtGJ4


 

 


