Liturgie
voor de doopdienst op zondagochtend 15 mei 2022, in de Hervormde
Gemeente te Den Ham, aanvang 10.00 uur.
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Hanna Edith Dineke Wetering
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M.m.v.:

Ds. N.H. de Graaf
Lummy Lindenhovius
Henk Dubbink
Combo

Welkom en Mededelingen namens kerkenraad

Lied: Psalm 105:1
1. Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.
Stil gebed, Votum en Groet
Lied: Psalm 105:2,3
2. Vraagt naar des Heren grote daden;
zoekt zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,
zijn wonderen ten teken stelt,
volk dat op Abram u beroemt,
met Jakobs nieuwe naam genoemd.

3. God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in 't duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.
Onderwijzing

Lied: ‘Laat de kinderen tot Mij komen’
1. Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind’ren open.
Laat ze allen, groot en klein,

bij Mij binnen lopen.

2. Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
hou ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.
Gebed
Geloofsbelijdenis
Lied: ‘In het water van de doop '
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.
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.
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.
Doopgeloften
Gesprekje met de kinderen
Bediening van de doop
Lied (staande): 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.

Vraag aan de gemeente
Dankgebed na de doop en Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Rechters 15
(NBV21)
1Niet lang daarna, in de tijd van de tarweoogst, wilde Simson zijn vrouw
een bezoek brengen. Hij had een geitenbokje voor haar meegenomen. ‘Ik
wil graag mijn vrouw bezoeken in haar eigen vertrek,’ zei hij, maar haar
vader weigerde hem de toegang. 2‘Ik was er vast van overtuigd dat je
niets meer van haar wilde weten,’ zei hij. ‘Daarom heb ik haar aan een
ander gegeven. Maar haar jongere zus is nog mooier dan zij. Waarom zou
je die niet nemen in haar plaats?’ 3Toen zei Simson: ‘Ik zal ze krijgen, die
Filistijnen. En deze keer valt mij niets te verwijten!’ 4Hij ging weg, ving
driehonderd vossen en legde fakkels klaar. De vossen bond hij twee aan
twee met de staarten aan elkaar, steeds met een fakkel ertussen. 5Toen
stak hij de fakkels aan en stuurde de vossen de korenvelden van de
Filistijnen in. Zo stak hij alles in brand, niet alleen de korenschoven en het
koren dat nog op de akker stond, maar ook de wijngaarden en de
olijfgaarden. 6De Filistijnen wilden weten wie daarvoor verantwoordelijk
was. Toen ze erachter kwamen dat Simson het had gedaan, omdat zijn
schoonvader hem zijn vrouw had afgenomen en haar aan een ander had
gegeven, staken ze het huis van Simsons schoonvader in Timna in brand,
zodat Simsons vrouw en haar vader in de vlammen omkwamen. 7Toen zei
Simson: ‘O, gaat het er hier zo aan toe? Dan zal ik niet rusten voor ik me
gewroken heb!’ 8En hij sloeg er ongenadig op los en maakte talloze
slachtoffers. Daarna trok hij zich terug onder een overhangende rots bij
Etam. 9De Filistijnen vielen daarop Juda binnen, sloegen hun kamp op bij
Lechi en begonnen zich van daar te verspreiden. 10De Judeeërs vroegen
hun waarom ze hun gebied waren binnengevallen en kregen als
antwoord: ‘We zijn gekomen om Simson gevangen te nemen. We willen
hem betaald zetten wat hij ons heeft aangedaan.’ 11Toen gingen
drieduizend Judeeërs naar Simsons rotshol bij Etam. ‘Hoe kon je ons dit
aandoen?’ vroegen ze. ‘Je weet toch dat de Filistijnen hier de baas zijn!’
Maar Simson zei: ‘Ik heb hun alleen betaald gezet wat zij mij hebben
aangedaan.’ 12‘We zijn gekomen om je gevangen te nemen,’ zeiden de
Judeeërs. ‘We gaan je uitleveren aan de Filistijnen.’ ‘Zweer me dan dat
jullie me niet zullen doden,’ zei Simson. 13‘Nee, daar is geen sprake van,’
verzekerden ze hem. ‘We binden je vast en leveren je aan hen uit, maar
doden zullen we je niet.’ Ze boeiden hem met twee nieuwe touwen,
leidden hem uit zijn rotshol 14en brachten hem naar Lechi, waar de
Filistijnen juichend op hem afstormden. Toen voer de geest van de HEER

in hem. De touwen waarmee hij gebonden was leken wel vlas dat
wegschroeit in het vuur, zo makkelijk vielen ze van zijn armen en zijn
polsen. 15Hij zag een ezelskaak liggen; het bot was nog hard. Hij raapte
het op en sloeg er duizend man mee dood.
16‘Met een ezelskaak
heb ik die ezels flink geraakt.
Met een ezelskaak
heb ik er duizend afgemaakt!’
riep hij uit, 17en hij gooide het bot weer weg. Hij noemde die plek RamatLechi. 18Hij had ondertussen hevige dorst gekregen, en daarom riep hij
tot de HEER: ‘Aan U, Heer, heb ik deze geweldige overwinning te danken.
Moet ik nu sterven van de dorst en alsnog in handen vallen van die
onbesnedenen?’ 19Toen liet God in de kom van het dal bij Lechi de aarde
openbarsten. Er kwam water uit en Simson dronk ervan, zodat hij weer
helemaal op krachten kwam. Daarom noemt men die bron, die tot op de
dag van vandaag bij Lechi te vinden is, En-Hakkore.
20 Tijdens de Filistijnse overheersing leidde Simson Israël als rechter,
twintig jaar lang.
Verkondiging
Lied: God maakt vrij
In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan (2x)
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.

In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

Refrein
God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:
Refrein
God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:
Refrein
God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij
Inzameling van de gaven

Dankgebed, voorbede, Stil gebed en Onze Vader

Lied: Een parel in Gods hand
Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een parel bent
Een parel in Gods hand
Een parel in Gods hand
Ze zeggen allemaal: je kan niks doen, je bent een oen
Ze trekken altijd aan m'n paardenstaart, ik ben niks waard
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg
Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een parel bent
Een parel in Gods hand
Een parel in Gods hand

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks
Al noemt de hele klas me chagrijn ik mag er zijn
Al zegt m'n broertje steeds "wat stout ben jij": God houd van mij, God
houdt van mij
Ik weet dat de Vader mij kent
Ik weet dat ik van waarde ben
Ik weet dat ik een parel ben
Een parel in Gods hand
Een parel in Gods hand
Wegzending en Zegen

