
 

 

Liturgie  
voor de ochtenddienst op zondag 17 oktober 2021,  

in de Hervormde Gemeente te Den Ham, aanvang 10.00 uur. 
 
 
 

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan: 
Marit Gemma Oudelaar 

Jolie Frederika Zandbergen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger:   Ds. N.H. de Graaf 
Ouderling van dienst:  Henk Venebrugge 



 

 

Organist:    Gijsbert Meuleman 
 
Welkom en Mededelingen namens kerkenraad 
 
Lied: OTH: 541 ‘Mijn God is zo groot’ 
Mijn God is zo groot,  
zo sterk en zo machtig. 
Er is niets dat Hij niet kan doen. 
 
Mijn God is zo groot,  
zo sterk en zo machtig. 
Er is niets dat Hij niet kan doen. 
 
De bergen schiep Hij, rivieren erbij, 
De sterren die maakte Hij ook! 
 
Mijn God is zo groot,  
zo sterk en zo machtig. 
Er is niets dat Hij niet kan doen. 
 
Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij. 
Hij zorgt voor jou en voor mij. 
 
Mijn God is zo groot,  
zo sterk en zo machtig. 
Er is niets dat Hij niet kan doen. 
 
Heb jij soms verdriet? ‘t is God die het ziet. 
 Hij legt zijn handen op jou. 
 
Mijn God is zo groot,  
zo sterk en zo machtig. 
Er is niets dat Hij niet kan doen. 
 
Stil gebed, Votum & Groet 
 
Lied: Psalm 118: 1 en 9 
1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 



 

 

Dit zij het lied der priesterkoren; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
9. Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in 's Heren naam. 
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 
 
Onderwijzing over de doop 
 
Lied terwijl de dopeling de kerk in komen: Opw. 599: ‘Nog voordat je bestond’ 
Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment, 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
Gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 
En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
Refrein 
Kom tot de Vader, 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend 
de liefde die Hij geeft, 



 

 

de woorden die Hij spreekt 
daarmee is alles klaar wanneer jij komt.  
 
En wat je nu ook doet 
Zijn liefde blijft bestaan 
want niets wat jij ooit deed 
verandert daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt 
gaf Hij zijn eigen Zoon 
en nu is alles klaar wanneer jij komt. 
Refrein 2x 
 
De liefde die hij geeft, 
De woorden die hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 
Doopgebed 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Doopgeloften 
 
Lied: Sela: 1, 2: ‘ In het water van de doop’ Doop’ 
1. In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
  
2. Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
  
Kindermoment 
 
Bediening van de doop 



 

 

 
Vraag aan de gemeente 
 
Lied: OB Psalm 134:3  
3. Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER. 
 
Overhandiging doopkaars 
 
Dankgebed en Gebed voor de opening van het Woord 
 
Dopelingen verlaten de kerk 
 
Schriftlezing: Zacharia 1:7-17         NBV 
7 Op de vierentwintigste dag van de elfde maand, de maand sebat, in het tweede 
regeringsjaar van Darius, richtte de HEER zich tot de profeet Zacharia, de zoon van 
Berechja, de zoon van Iddo. Dit is zijn relaas. 8 Vannacht had ik een visioen. Ik zag 
een man op een voskleurig paard. Hij stond tussen de mirtenstruiken aan de oever 
van het diepe water, en iets verderop stonden nog meer paarden: roodvossen, 
goudvossen en schimmels. 9‘Wat betekent dat, mijn heer?’ vroeg ik, en de engel die 
met mij sprak antwoordde: ‘Ik zal je laten zien wat dit betekent.’ 10De man die 
tussen de mirtenstruiken stond zei: ‘Dit zijn de ruiters die de HEER heeft gestuurd 
om de aarde te doorkruisen.’ 11De ruiters zeiden tegen de engel van de HEER, die 
tussen de mirtenstruiken stond: ‘Wij hebben de hele aarde doorkruist. Overal is het 
vredig en stil.’ 12 Toen riep de engel van de HEER uit: ‘HEER van de hemelse 
machten, hoe lang zal het nog duren voor u erbarmen toont met Jeruzalem en de 
steden van Juda, waarop u nu al zeventig jaar verbolgen bent?’ 13Daarop 
antwoordde de HEER de engel die met mij sprak met troostende en bemoedigende 
woorden, 14 en de engel droeg mij op te verkondigen: ‘Dit zegt de HEER van de 
hemelse machten: Brandend van liefde neem ik het op voor Jeruzalem en Sion, 15en 
ziedend van woede ben ik op de zelfgenoegzame volken. Ik had mijn toorn immers 
al weer laten varen, maar zij hebben mijn volk steeds harder aangepakt. 16 Daarom – 
zegt de HEER – keer ik vol erbarmen terug naar Jeruzalem. Mijn huis zal er worden 
herbouwd – spreekt de HEER van de hemelse machten – en met het meetlint in de 
hand zal een begin worden gemaakt met de wederopbouw van de stad.’ 17Verder 
moest ik verkondigen: ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen 
mijn steden overvloeien van voorspoed, opnieuw zal de HEER Sion troosten, 
opnieuw zal hij Jeruzalem uitverkiezen.’ 
Verkondiging  



 

 

 
Lied: LEV: ‘Hoop en redding’  
Hoor ons bidden, hoogste Koning, 
Jezus, hoop voor ieder hart. 
Zonder U zijn wij verloren, 
Zonder U voorgoed verdwaald. 
 
Weet het vuur dat brandt van binnen. 
Laat ons puur en heilig zijn. 
Kom met kracht en kom met redding. 
Openbaar uw Koninkrijk. 
 
U alleen verzet de bergen. 
U alleen herstelt ons land. 
Onze hoop en onze redding. 
In uw naam houden wij stand. 
 
Kijk ons aan en wees genadig. 
Breng ons uit het donker thuis. 
Bij uw liefdevolle Vader, 
Door uw woord, dat helder schijnt. 
 
U alleen verzet de bergen. 
U alleen herstelt ons land. 
Onze hoop en onze redding. 
In uw naam houden wij stand. 
 
U alleen verzet de bergen. 
U alleen herstelt ons land. 
Onze hoop en onze redding. 
In uw naam houden wij stand. 
 
Wij geloven: God is machtig. 
Wij geloven: God is hier. 
Koning Jezus, Hij zal komen. 
In Zijn naam houden wij stand. 
 
Prijs de Koning: God is machtig. 
Prijs de Koning: God is hier. 
Koning jezus, Hij zal komen. 
In Zijn naam houden wij stand. 



 

 

 
U alleen verzet de bergen. 
U alleen herstelt ons land. 
Onze hoop en onze redding. 
In uw naam houden wij stand. 
In uw naam houden wij stand. 
 
Inzameling van de gaven met intermezzo 
 
Dankgebed, voorbede, Stil gebed en Onze Vader 
 
Lied: Trinity: ‘Ik wens jou' 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
Dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 
Met kind'ren om je heen tot aan het eind 
 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft 
 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 



 

 

Een vuur voor kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
 
Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats 
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang 
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang. 
 
Wegzending en Zegen  


