
Liturgie 
voor de ochtenddienst op zondag 26 september 2021, aanvang 

10.00 uur in de Hervormde Gemeente te Den Ham. 
 
Voorganger:   Ds. G. de Goeijen 
Ouderling van dienst: Jan Smit 
Organist    Bram Jaspers 

 
Welkom 
 
Lied: NLB 405 
1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
al uwer engelen, onvolprezen Heer. 
 
3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
één en al vuur en liefde en majesteit. 
 
4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
Stil gebed, Votum en Groet 
 
 
 



Lied: Psalm 5: 1, 3 en 6 
1. Laat mij, mijn Koning tot U spreken. 
Vroeg in de morgen kom ik, Heer, 
en leg mijn noden voor U neer. 
Hoor naar mijn zuchten en mijn smeken: 
ik wacht uw teken! 
 
3. Ik zal mij naar uw Huis begeven. 
Door uwe goedertierenheid 
word ik uw tempel ingeleid 
en buig mij, Koning van mijn leven, 
in vrees en beven. 
 
6. Maar die uw lieve naam belijden, 
vinden een schuilplaats aan uw hart: 
zij zullen vrij van zorg en smart 
juichende zich in U verblijden 
te allen tijde. 
 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied: ELB 420 
Refrein: 
Als je bidt, zal Hij je geven 
als je klopt aan de deur, zal Hij open doen 
als je zoekt, dan zul je 't vinden 
halleluja, halleluja,  
Halleluja, halleluja.  
 
Als je de Vader vraagt om 'n brood  
geeft Hij je zeker nooit een steen.  
Al je gebeden klein of groot, 
heus Hij vergeet er niet één.  



Refrein.  
 
Als je mijn Vader iets wil vragen,  
vraag in mijn Naam, Ik zal het doen.  
Ik ben met je alle dagen. 
Ik ben dezelfde als toen.  
Refrein. 
 
Schriftlezing: Genesis 25: 19-34       (HSV) 
19Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; 
Abraham verwekte Izak. 
20Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, 
de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor 
zich tot vrouw nam. 21Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van 
zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door 
hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd. 22De 
kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo 
is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen. 
23De HEERE zei toen tegen haar: Er zijn twee volken in uw schoot, 
en twee naties zullen  zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het ene 
volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere 
dienen. 24Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken 
was, zie, er was een tweeling in haar schoot. 25De eerste kwam 
tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; 
daarom gaf men hem de naam Ezau. 
26Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van 
Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig 
jaar oud bij hun geboorte. 27Toen die jongens groot werden, werd 
Ezau een man ervaren in de jacht, een man van het veld. Jakob 
echter was een oprecht man, die in tenten woonde. 28Izak had Ezau 
lief, omdat hij graag wildbraad at; Rebekka daarentegen had Jakob 
lief. 29Eens had Jakob soep gekookt, toen Ezau uit het veld kwam en 
moe was. 30Toen zei Ezau tegen Jakob: Laat mij toch slurpen van dat 
rode, dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam 
Edom. 31Toen zei Jakob: Verkoop mij dan eerst je eerstgeboorterecht. 



32Ezau zei: Zie, ik ga toch sterven; wat moet ik dan met het 
eerstgeboorterecht? 33Toen zei Jakob: Zweer het mij eerst. En hij 
zwoer het hem. Zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jakob. 
34Toen gaf Jakob Ezau brood, met de linzensoep. Hij at, dronk, stond 
op en ging weg. Zo verachtte Ezau het eerstgeboorterecht. 
 
Lied: NLB 991:1, 2, 3 en 8  
1. De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop, 
zij moeten zich niet haasten, 
die leven van de hoop. 
 
2. God moge ons behoeden, 
wij zien elkander aan, 
de broeder kent de broeder 
als een die voor moet gaan. 
 
3. Zo staat het voorgeschreven, 
zo is het steeds voorzegd, 
wie achter is gebleven 
krijgt eerstgeboorterecht. 
 
8. De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop! 
Kies dan de goede plaatsen 
en geef uw hart aan God. 
 
Verkondiging 
 
 
 
 
 
 
 



Lied: Psalm 79: 2, 4 en 5  
2. Hoe lang, Heer, moeten wij die smaad verduren? 
Hoe lang zijn wij tot spot voor onze buren? 
Zal dan uw toorn uw eigen volk verteren? 
Tref met uw gramschap die uw naam niet eren. 
Zij zijn in overmoed 
belust op Jakobs bloed. 
Zij maken woest en ledig 
het land door ons bewoond. 
Zij hebben U gehoond, 
uw grote naam beledigd. 
 
4. Doe voor ons oog de volkeren ervaren 
dat Gij het bloed hoort roepen van de aarde. 
Die zijn gekerkerd, Heer, verneem hun klachten, 
strek uit uw arm naar wie hun vonnis wachten. 
God Israëls, zie aan 
de hoon U aangedaan 
door wat wij lijden moeten. 
Zij hebben U gesmaad: 
vergeld het hun en laat 
hen zevenvoudig boeten. 
 
5. O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, 
wij zijn de schapen die uw roepstem horen, 
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden 
aan stille waat'ren en in groene weiden. 
Geslacht meldt aan geslacht 
uw goedheid en uw kracht, 
de grootheid van uw daden. 
Zo gaat een blinkend spoor 
van lof de eeuwen door. 
Wij prijzen uw genade. 
 
Inzameling der gaven 



 
Dank- en voorbeden met responsie NLB 368f 
God van leven en licht, maak alles nieuw. 
Halleluja. 
 
Gods geboden: 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.4U 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. 7U zult de Naam van 
de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor 
onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt. 8Gedenk 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. 12Eer 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. 
17U 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: Psalm 133 
1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen 
van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 
Een liefdeband houdt hen tezaam. 
De zegen van Gods hoog verheven naam 
daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
als olie die den priester wijdt. 
 
2. Als olie die Aärons baard en kleren 
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren 
voor wie eendrachtig samen zijn. 
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 
op Hermons top en daalt op Sion neer. 
't Wordt al een tuin voor God den Heer. 
 
3. Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, 
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen 
en leven tot in eeuwigheid. 
 
Zegen beaamd met Gezang 456: 3 
3. Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
 


