Liturgie
voor de gezinsdienst op zondagochtend 6 mei 2021,
aanvang 10.00 uur, in de Hervormde Gemeente te Den Ham
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Piano:
Zang:

Ds. Nick H. de Graaf
Hans Bosch
Gijsbert Meuleman
Irna Huisjes en overige solisten

Welkom en afkondigingen
Welkom thuis - Sela
Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.
Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.
Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.
Kom maar binnen.
Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

Stil gebed, Votum en Groet
Lied: WKL Psalm 93:1-4
1. De HEER is Koning, Hij regeert alleen,
Hij draagt zijn macht als mantel om zich heen.
De wereld wankelt niet, verduurt de tijd –
nog vaster staat uw troon, in eeuwigheid.
2. De machtige rivieren zwellen aan,
verheffen bulderend hun stem, ze gaan
met groot geweld steeds woedender tekeer,
het water stijgt, de vloed komt op, o HEER.
3. Maar boven wat er bruist en raast en woedt,
staat hoog de hemel. Sterker dan de vloed
en dan de macht van golven, water, wind,
is toch de macht van God, die overwint.
4. Uw woorden zijn het vaste fundament
van wat bestaat. Uw trouw is ongekend,
U blijft altijd. De glans van heiligheid
ligt op uw huis, dat straalt in eeuwigheid.
Lezen van de wet: Matteüs 22: 37-39
(NBV)
37
Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw
ziel en met heel uw verstand. 38Dat is het grootste en eerste gebod. 39Het
tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
Lied: Heer, wijs mij Uw weg – Sela
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.
Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.
Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.
Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
Gebed voor het lezen uit de Bijbel
Kindermoment
Lied: OTH 441: Elk oog zal Hem zien
1. Elk oog zal Hem zien als Hij komt
op de wolken, op de wolken.
Elk oog zal Hem zien als Hij komt
met macht en majesteit.
Refrein:
Halleluja, zingt de Here een nieuw lied.
Hij is bij ons, Hij is bij ons.
Halleluja, zingt de Here een nieuw lied.
Hij is bij ons voor altijd.

2. Hij brengt al zijn kinderen thuis
op de wolken, op de wolken.
Hij brengt al zijn kinderen thuis
met macht en majesteit.
Refrein.
Lezen uit de Bijbel: 2 Koningen 2:1-18
(NBV)
1
De tijd was niet ver meer dat de HEER Elia in een stormwind in de hemel zou
opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken, 2maar Elia
zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar Betel ga.’ Elisa antwoordde:
‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen
laat gaan.’ Zo gingen ze samen op weg naar Betel. 3De profeten uit Betel
kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat
de HEER vandaag uw meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’
antwoordde hij. ‘Zegt u maar niets.’ 4Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, Elisa, de
HEER wil dat ik naar Jericho ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER
leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo
gingen ze samen naar Jericho. 5De profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe
en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw meester van u zal
wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde Elisa. ‘Zegt u maar niets.’ 6Elia zei
tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar de Jordaan ga.’ Maar Elisa
antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan
dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen verder.
7
Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten die hen waren
gevolgd bleven op een afstand staan kijken. 8 Elia deed zijn mantel af en
vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water, waarop het naar links en
naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. 9 Terwijl ze
overstaken vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen voor ik van je
word weggenomen? Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw
geest delen.’ 10 ‘Je vraagt iets heel moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je
word weggenomen, zal je wens vervuld worden, maar als je het niet ziet,
gebeurt het niet.’ 11 En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit
elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en
Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. 12 Elisa zag het
gebeuren en riep uit: ‘Vader, vader! Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ Toen hij
Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. 13Hij raapte Elia’s mantel, die
was afgegleden, op, en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil. 14Hij
sloeg met Elia’s mantel op het water en riep uit: ‘Waar is de HEER, de God van
Elia?’ Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar

rechts weg, zodat Elisa kon oversteken. 15De profeten uit Jericho, die Elisa vanaf
de overkant in het oog hielden, zeiden tegen elkaar: ‘De geest van Elia is op
Elisa neergedaald.’ Ze gingen hem tegemoet, knielden voor hem neer 16en
zeiden: ‘We hebben vijftig flinke mannen bij ons. Laat die uw meester gaan
zoeken. Misschien heeft een geest van de HEER hem opgetild en ergens op een
berg of in een dal neergeworpen.’ ‘Doe dat niet,’ zei Elisa, 17 maar ze drongen
zo aan dat hij ten slotte hun aanbod aannam. Vijftig mannen werden eropuit
gestuurd en zochten drie dagen lang, maar ze vonden Elia niet. 18Toen ze
terugkwamen bij Elisa, die in Jericho zijn intrek had genomen, zei hij tegen hen:
‘Ik had u toch gezegd dat u niet moest gaan zoeken?’
Lied: Opw. 497: ‘Ik wil leven door Uw Geest’
Ik wil leven door Uw Geest, en in waarheid, oh Heer.
Alle liefde die ik heb, leg ik hier voor U neer.
Ik geef alles op voor U, en houd niets apart.
Heer, aanvaard mijn offer nu, mijn gebroken hart.
Jezus wat kan ik doen, mijn Koning en Vriend?
U gaf alles voor mij, meer dan ik had verdiend.
Jezus wat kan ik doen, tot eer van Uw naam?
Neem dit lied aan als dank, voor wat U hebt gedaan.
Ieder woord schiet tekort, en ik voel mij verward,
Maar ik zing uit liefde voor U, uit het diepst van mijn hart.
Heer, mijn dankbaarheid is groot, om wat U hebt betaald.
Door Uw lijden en Uw dood, werd mijn leven bepaald.
U nam alle zonden weg, al mijn zonden en schuld
En redde mij vanaf Uw troon, met Uw liefde vervuld.
Jezus wat kan ik doen, mijn Koning en Vriend?
U gaf alles voor mij, meer dan ik had verdiend.
Jezus, wat kan ik doen, tot eer van Uw naam?
Neem dit lied aan als dank, voor wat U hebt gedaan.
Ieder woord schiet tekort, en ik voel mij verward,
Maar ik zing uit liefde voor U, uit het diepst van mijn hart.
Jezus wat kan ik doen, mijn Koning en Vriend?
U gaf alles voor mij, meer dan ik had verdiend.

Jezus wat kan ik doen, tot eer van Uw naam?
Neem dit lied aan als dank, voor wat U hebt gedaan.
Ieder woord schiet tekort, en ik voel mij verward,
Maar ik zing uit liefde voor U, uit het diepst van mijn hart.
Ieder woord schiet tekort, en ik voel mij verward
Maar ik zing uit liefde voor U, ik zing uit liefde voor U
Ik zing uit liefde voor U, uit het diepst van mijn hart.
Preek ‘Ga je nu verder’
Lied: De kerk van alle tijden – Lev
De kerk van alle tijden, kent slechts één vaste grond
‘t is Christus die door lijden zijn volk aan Zich verbond
Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af
‘t Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf
Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één
Is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen
één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heil’ge dis
één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is
Wij gaan de wereld in
Met hoop die overwint
Geen naam of macht, heeft zoveel kracht
Als die van onze Heer
Wij gaan de wereld in
Met hoop die overwint
Geen naam of macht, heeft zoveel kracht
Als die van onze Heer
God houdt zijn kerk in leven, hoe ook bespot, verdrukt
door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt
Al roepen van de torens, de wachters nog: Hoe lang?
Straks gaat de dag beginnen wordt klagen een gezang.
Danken, Bidden, Stil gebed en Onze Vader

Collecten
Lied: OTH 493: ‘Ga in vrede’
Ga in vrede,
ga in liefde,
ga in de kracht van onze Heer.
Met zijn blijdschap,
en zijn zegen.
Ga met God tot de volgende keer.
Dit is mijn gebed voor jou,
elke dag steeds weer.:
Ga in vrede,
ga in liefde,
ga in de kracht van onze Heer.
Met zijn blijdschap,
en zijn zegen.
Ga met God tot de volgende keer.
Wegzending en Zegen

