Liturgie voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 25 juli 2021, aanvang
19.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Den Ham.
Voorganger:
Organist:

Ds. L. Aangeenbrug (Hellendoorn)
Bram Jaspers

Welkom & Afkondigingen
Psalm 138: 1 en 2
1. U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.
2. Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt het U, o Here!
Als Gij hun 't woord van uw verbond
met eigen mond hebt willen leren.
Votum en groet
Psalm 138: 3 en 4
3. Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd, van 's Heren wegen.
Groot is des Heren heerlijkheid,
zijn majesteit ten top gestegen.
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,
op hem het oog die need'rig knielen.
Maar ziet van ver met gramschap aan
de eigenwaan van trotse zielen.

4. Als, ik omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden.
Inleiding dienst
Gebed

Schriftlezing: 1 Sam 7: 2 – 17
NBV
2
Er verstreek geruime tijd vanaf de dag dat de ark naar Kirjat-Jearim was
overgebracht, wel twintig jaar. Steeds meer Israëlieten klaagden hun nood bij
de HEER. 3Ten slotte sprak Samuel het volk als volgt toe: ‘Als het u werkelijk
ernst is terug te keren naar de HEER, doe dan de vreemde goden zoals Astarte
weg en richt u met heel uw hart naar de HEER. Dien hem alleen, dan zal hij u
bevrijden uit de greep van de Filistijnen.’ 4Dus deden de Israëlieten de Baäls en
Astartes weg en dienden alleen nog de HEER. 5Toen zei Samuel: ‘Laat iedereen
naar Mispa komen, dan zal ik voor u tot de HEER bidden.’ 6Het hele volk kwam
in Mispa bij elkaar. Ze putten water dat ze voor de HEER uitgoten, en vastten de
hele dag. Ze erkenden: ‘We hebben tegen de HEER gezondigd.’ Zo gaf Samuel in
Mispa richtlijnen aan de Israëlieten. 7Toen de Filistijnse stadsvorsten vernamen
dat de Israëlieten in Mispa bijeen waren gekomen, trokken ze op naar Israël. De
Israëlieten hoorden hiervan en werden bang. 8Ze zeiden tegen Samuel: ‘Laat
ons niet in de steek en roep voor ons de HEER, onze God, te hulp, opdat hij ons
redt uit de greep van de Filistijnen.’ 9 Samuel nam een lammetje en droeg het in
zijn geheel als brandoffer aan de HEERop. Hij riep de HEER om hulp voor Israël,
en de HEER verhoorde hem. 10Terwijl Samuel nog met het offer bezig was,
kwamen de Filistijnen er al aan om Israël aan te vallen. Maar toen donderde
de HEER met luide stem tegen de Filistijnen en zaaide zo veel verwarring dat ze
tegen Israël wel het onderspit moesten delven. 11De Israëlieten zetten vanuit
Mispa de achtervolging in en dreven hen terug tot onder Bet-Kar. 12Na afloop
plaatste Samuel tussen Mispa en Sen een steen en noemde die Eben-Haëzer.
‘Want,’ verklaarde hij, ‘tot hier toe heeft de HEER ons geholpen.’ 13 De Filistijnen
moesten zich gewonnen geven en waagden het niet nog eens op het
grondgebied van Israël te komen. Zolang Samuel leefde, hield de HEER de

Filistijnen in bedwang. 14Het hele gebied van Ekron tot Gat werd door Israël op
de Filistijnen heroverd, en ook met de Amorieten was er vrede. 15Tot het einde
van zijn leven bleef Samuel rechter over Israël. 16Hij maakte jaarlijks een
rondreis langs Betel, Gilgal en Mispa en gaf daar zijn richtlijnen aan het
volk. 17Dan keerde hij weer terug naar zijn woonplaats Rama, van waaruit hij
Israël bestuurde en waar hij een altaar had gebouwd voor de HEER.
Psalm 97: 3 en 5
3. De hemel, Heer, verbreidt
alom uw majesteit,
uw glorie komt getogen
voor aller volken ogen.
Hen, die zich wendden tot
een beeld, een leugengod,
hebt Gij beschaamd, o Heer;
gij goden, buigt u neer:
Hij heeft uw macht geknot.
5. Gij die God liefhebt, haat
hetgeen Hem tegenstaat.
Hij heeft zijn hart ontsloten
voor al zijn gunstgenoten.
Hij redt u uit de hand
van die u overmant;
uw leven is bewaard
bij Hem die heerst op aard;
de Heer strijdt aan uw kant.
Verkondiging
WKL 144: 1,3 en 4
1. Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als men-sen-zoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afge-legd.
Refrein.
Zie onze God,
de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.

Zijn voorbeeld roept
om te dienen ied’re dag,
gedragen door
zijn liefd’ en kracht.
3. Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard’ en hemel schiep,
ver-gaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zon-den dro-eg.
Refrein.
4. Wij willen worden als Hij.
El-kanders lasten dragen wij.
Wie is er need’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
Refrein.
Geloofsbelijdenis - Inleiding
Gezongen Geloofsbelijdenis (op melodie NLB 481 Hoor de eng’len zingen d’eer)
1. Ik geloof in God, de Vader,
Die almachtig, wijs en goed,
aard’ en hemel heeft geschapen,
vorm en kleur en overvloed.
Die de stilte heeft doorbroken
en zichzelf heeft uitgesproken
in het vleesgeworden Woord,
opdat ieder naar Hem hoort.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.
2. Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van mensen, Zoon van God.
Die als Redder van de wereld
werd gekruisigd en gedood.
Maar die opgestaan ten leven,
hemelhoog nu is verheven,
boven heerschappij en macht,

die ten onder werd gebracht.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.
3. Ik geloof in God, de Trooster,
Die van oudsher, wereldwijd,
overal Zijn volk vergadert
en tot dienen toebereid.
Met Gods kinderen verbonden,
in vergeving van mijn zonden
mag ik op de jongste dag,
opstaan, leven met een lach.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.
Collecte-moment
Dankgebed
NLB 657: 1,2 en 4
1. Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.
2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.
4. Ons lied wordt steeds gedragen

door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.
Zegen

