Liturgie
voor de gezamenlijke dienst op zondagavond 15 mei 2022,
in de Gereformeerde Kerk te Den Ham, aanvang 19.00 uur.
Voorganger:

Ds. G. de Goeijen

Lied: Psalm 147: 1
1. Lof zij den Heer, goed is het leven
als 's Heren lof wordt aangeheven.
Lieflijk en recht te allen tijde
is 't onze God ons lied te wijden.
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,
het volk in ballingschap verloren
brengt Hij er samen, heelt hun wonden,
hoezeer hun harten zijn geschonden.
Woord van welkom
Lied: Psalm 147: 7
7. De Heer heeft Jakob uitverkoren
om naar zijn heilig woord te horen.
Aan Israël heeft Hij ten leven
zijn rechten en zijn wet gegeven.
Zo deed Hij aan geen and're volken.
Laat ons des Heren lof vertolken.
De kracht, de heerlijkheid, de ere
zijn Hem, die eeuwig zal regeren.
Stil gebed, Votum en Groet
Geloofsbelijdenis van Nicea
Lied: NLB 117d
1. Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.

Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.
Gebed
Schriftlezing: Zacharia 8: 1-6
(NBV21)
1Maar nu luidt het woord van de HEER van de hemelse machten: 2
‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik brand van liefde voor
Sion; met vurige liefde neem Ik het voor haar op. 3 Dit zegt de HEER:
Ik keer terug naar de Sion en kom in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal
Stad van trouw heten, en de berg van de HEER van de hemelse
machten Heilige berg. 4 Dit zegt de HEER van de hemelse machten:
Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mannen en
vrouwen zitten, elk met een stok in de hand vanwege hun hoge
leeftijd, 5en de straten zullen krioelen van de spelende jongens en
meisjes. 6 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ook al lijkt het
jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het
voor Mij onmogelijk zijn? – spreekt de HEER van de hemelse
machten.
Lied: Psalm 85: 3 en 4
3. Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Here die ons zegent met zijn goed.
4. Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

Verkondiging
Lied: Weerklank 38
1. Jeruzalem, zo zegt de Heer,
wanneer Ik in uw midden woon,
als koning zetel op mijn troon,
als Ik tot Sion wederkeer,
dan wordt uw goede naam genoemd
en hemelhoog uw trouw geroemd.
Sion wordt dan alom geprezen
omdat de Heer zijn heiligheid
op deze berg heeft uitgespreid –
hier zal Hij God en koning wezen!
2. Dan zitten weer bijeengeschaard
mannen en vrouwen langs de kant,
krukken en stokken in de hand,
ouden van dagen, hoogbejaard;
rondom zien zij Gods heerschappij,
de kinderen, weer vrij en blij,
jongens en meisjes, allerwegen,
die spelen daar, verrukt van vreugd
en lachen luid – Gods lieve jeugd
heeft hier de toekomst weergekregen.
3. Al is dat voor wie dan nog leeft
een wonder, ondoorgrondelijk,
voor God is niets te wonderlijk –
dit is wat Hij gesproken heeft:
Ik breng voorgoed mijn volk naar huis,
in Sion is het waarlijk thuis,
op recht en trouw bouw Ik uw woning;
o volk, Ik breng van oost en west
u thuis – dat is het allerbest;
Jeruzalem, daar woont uw koning!

Gebeden
Inzameling der gaven
Lied: Psalm 87
1. Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof;
door uwe poort zal ieder binnentreden.
2. Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!
3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kind'ren dragen.
4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".
Zegen

