Liturgie
voor de ochtenddienst op zondag 28 november 2021,
in de Hervormde Gemeente te Den Ham.

Voorganger:
Prop. P.J. Lok (Apeldoorn)
Ouderling van dienst:
Jessica Braakman

Afkondiging
Intochtslied: Psalm 122: 1 en 2
1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.
2. Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heil'ge muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar 's Heren woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israël gezegd;
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!
Stil gebed, Votum en groet

Zingen: Psalm 149: 1,3
1. Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen.
laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.
3. De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.
Gebodslezing
Zingen OTH 250: 1 en 2: ‘Vaste Rots van mijn behoud’
1. Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed door U gestort,
mij de bron des levens wordt.
2 Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer, dat ik breng,
niet de tranen, die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.
Eerste gedeelte van het formulier voor het H.A.
Gebed

Kindermoment
Schriftlezing: Lukas 14: 12-24
(NBG ’51)
12
Hij zeide ook tot die Hem genodigd had: Wanneer gij een middag- of
avondmaaltijd aanricht, roep dan niet uw vrienden of uw broeders of uw
verwanten of uw rijke buren; die zouden immers op hun beurt u ook
kunnen uitnodigen en gij zoudt terugbetaling ontvangen. 13Maar wanneer
gij een gastmaal aanricht, nodig dan bedelaars, misvormden, lammen en
blinden. 14En gij zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u terug te
betalen. Want het zal u terugbetaald worden bij de opstanding der
rechtvaardigen.
15
Toen iemand van de disgenoten dat hoorde, zeide hij tot Hem: Zalig wie
brood eten zal in het Koninkrijk Gods. 16Hij zeide tot hem: Iemand richtte
een grote maaltijd aan en nodigde velen. 17En hij zond zijn slaaf uit tegen
het uur van de maaltijd om tot de genodigden te zeggen: Komt, want het
is nu gereed. 18En zij begonnen zich allen opeens te verontschuldigen. De
eerste zeide tot hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet die
noodzakelijk gaan bezien; ik verzoek u, houd mij voor
verontschuldigd. 19En een ander zeide: Ik heb vijf span ossen gekocht en
ik ga die keuren; ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. 20Weer een
ander zeide: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet
komen. 21En de slaaf kwam terug en berichtte zijn heer deze dingen. Toen
werd de heer des huizes toornig en zeide tot zijn slaaf: Ga aanstonds de
straten en stegen der stad in en breng de bedelaars en misvormden en
blinden en lammen hier. 22En de slaaf zeide: Heer, wat gij hebt
opgedragen, is geschied en nog is er plaats. 23En de heer zeide tot de
slaaf: Ga de wegen en de paden op en dwing hen binnen te komen, want
mijn huis moet vol worden. 24Want ik zeg u: Niemand van die mannen,
welke genodigd waren, zal van mijn maaltijd proeven.

Zingen: Gezang 328: 1 en 2
1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2. Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
Verkondiging
Zingen: Psalm 116: 3 en 6
3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.
6. Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.
Inzameling van de liefdegaven
Gebed
Slotlied: Gezang 399: 4 en 6
4. U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
des Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid!
De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.
Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen
en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.
6. Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
geef, dat wij bij uw komst onstraf'lijk wezen mogen
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.
Zegen

