
 

 

Liturgie 
voor de ochtenddienst op zondag 25 juli 2021, in de Hervormde 

Gemeente te Den Ham, aanvang 19.00 uur 
 
Voorganger:    Ds. N.H. de Graaf 
Ouderling van dienst:  Bert Koppelman 
 
 
 
Welkom en Mededelingen namens kerkenraad 
 
Lied: NLB 8b:1,2,3,4 en 5  
1. Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
2. Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
3. Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
4. Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit. 
Mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
5. Zie ik de zon, de sterren en de maan, 



 

 

wat een wonder dat ik mag bestaan! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Stil gebed, Votum en Groet 
 
Lied: OTH 57:2,3 en 4 
2. Hij staat niet toe 
dat je voet zal zwikken. 
Hij is niet ingedut, 
Hij dommelt niet, 
valt zeker niet in slaap, 
die Israël bewaart. 
 
3. De Heer bewaart je, 
Hij is je schaduw, 
steeds aan je rechterhand. 
De middagzon, en 
in de nacht de maan, 
doen je totaal geen kwaad. 
 
4. De Heer bewaart je 
voor al het kwade. 
De Heer bewaart je hart. 
Ga je naar huis, 
of trek je erop uit 
God helpt je altijd weer. 
 
Wetslezing: Exodus 20:1-17        (HSV) 
1Toen sprak God al deze woorden: 
2Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, 
geleid heeft. 
3U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 
4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat 
boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de 
aarde is. 



 

 

5U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, 
de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de 
vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van 
hen die Mij haten, 
6maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben 
en Mijn geboden in acht nemen. 
7 U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want 
de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt. 
8 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. 
9 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, 
10maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u 
geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw 
dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die 
binnen uw poorten is. 
11Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de 
zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende 
de HEERE de sabbatdag, en heiligde die. 
12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het 
land dat de HEERE, uw God, u geeft. 
13U zult niet doodslaan. 
14U zult niet echtbreken. 
15U zult niet stelen. 
16U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. 
17 U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de 
vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn 
rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. 
 
Lied: Ps. 86: 4 en 5 
4. Leer mij naar uw wil te hand'len, 
laat mij in uw waarheid wand'len. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 



 

 

5. Gij zijt groot en zeer verheven, 
Gij doet wondren aan ons leven. 
Gij zijt God, ja Gij alleen, 
goedertieren om ons heen. 
Heer, Gij hebt mij aangenomen, 
mij weer tot het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Ja, uw goedheid is zeer groot. 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Jakobus 4:13-17        (NBV) 
13Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die 
stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld 
verdienen.’ 14 U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent 
immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. 15 U zou 
moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit 
of dat doen.’ 16Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar nog trots op 
ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. 17Als iemand weet hoe het 
hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij. 
 
Lied: Psalm 127: 1 en 2 
1. Wanneer de Heer het huis niet bouwt, 
is, alle metselwerk ten spijt, 
de opbouw niets dan ijdelheid. 
Wanneer de Heer de wacht niet houdt, 
geen wachter, die de vijand keert, 
geen stadsmuur die zijn aanval weert. 
 
2. Voor dag en dauw reeds op te staan 
en op te zijn tot 's avonds laat, 
hard werken voor slechts weinig baat 
en schamel brood, 't is niets dan waan. 
Hij geeft het immers wie Hij mint, 
als in de slaap, als aan een kind. 
 
Kindermoment 



 

 

 
Kinderlied: OTH 498:1,2  
1. ’k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
’k Heb Jezus nodig, dag aan dag. 
In m’n handel, in m’n wandel, 
in m’n slapen en ontwaken. 
’k Heb Hem nodig, dag aan dag. 
 
2. ’k Wil Jezus volgen, heel mijn leven. 
’k Wil Jezus volgen, dag aan dag. 
In m’n handel, in m’n wandel, 
in m’n slapen en ontwaken. 
’k Wil Hem volgen, dag aan dag. 
 
Verkondiging: ‘Als de HEER het wil’ 
 
Lied: OTH 276  
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
Intermezzo en Geven van de gaven 
 
Dankgebed, Voorbede, Stil gebed, Onze Vader 
 
Lied: OTH 291 
’k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
’k Zie naar Hem op en ’k weet 
Hij is mij steeds nabij. 
 
Wegzending en Zegen 
 
OTH=Op Toonhoogte versie 2015. 


