Liturgie
voor de dienst op zondag 22 mei 2022
in de Hervormde gemeente te Den Ham, aanvang 10.00 uur.

Voorganger:
Ouderling van dienst

Ds. Lammers
MarieJanne Oldegberts

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 116: 8
8. Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.
Stil gebed, Votum en groet
Zingen: Psalm 116: 1, 2 en 5
1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel!
5. O 'k heb geloofd, ik wist het wel dat Gij
nog met mij waart in 't diepst van mijn benauwen,
toen 'k in mijn angst geen mens meer kon vertrouwen
en leugen werd wat men mij troostend zei.
Gebed v.schuldbelijdenis

Zingen: Lied 836: 1 en 2
1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.
2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.
Genadeverkondiging
Zingen: Psalm 86: 2
2. Ja tot U hef ik mijn leven,
Gij zijt mild om te vergeven,
rijk in goedertierenheid
voor een hart dat tot U schreit.
Heer, neem mijn gebed ter ore,
wil mijn luide smeken horen.
In het bitterste getij
roep ik en Gij antwoordt mij.
Gebodslezing
Zingen: Psalm 86: 4
4. Leer mij naar uw wil te handelen,
laat mij in uw waarheid wandelen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwe naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,

heffen ’t ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.
Gebed
Toelichting kindernevendienst door leiding kindernevendienst
Schriftlezing: 2 Korinthe 4: 13 – 5: 5
(HSv)
13
Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben,
overeenkomstig wat geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik
gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook. 14 Wij weten
immers dat Hij Die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door
Jezus zal opwekken en samen met u voor Zich zal stellen. 15Want dit
alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade, die meer en meer is
toegenomen, door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot
verheerlijking van God. 16Daarom verliezen wij de moed niet;
integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de
innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. 17Want onze lichte
verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een
allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. 18Wij
houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet,
maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet,
zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.
51Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent,
afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet
met handen gemaakt, maareeuwig in de hemelen. 2 Want in
deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze
woning die uit de hemel is, overkleed te worden, 3 als wij maar
bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. 4Want ook wij, die in
deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben; wij
willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, Zodat het
sterfelijke door het leven wordt verslonden. 5Hij nu Die ons hiervoor
heeft gereedgemaakt, is God, Die ons ook het onderpand van de
Geest gegeven heeft.

Zingen: Gezang 289: 1, 3 en 4
1. Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!
3. Laat uw heil'ge liefdegloed
onze koude werken doden
en versterk in ons de moed
om, de eeuw'ge nacht ontvloden,
voordat wij ten ondergaan,
op te staan.
4. Breekt de jongste morgen aan,
geef, o Opgang uit den hoge,
dat wij met U opgestaan
alle leed vergeten mogen,
doe ons opgaan tot uw feest
onbevreesd.
Verkondiging
Zingen: Gezang 441: 1, 2 en 12
1. Komt, kinderen, niet dralen,
want de avond is nabij!
Wij zouden licht verdwalen
in deze woestenij.
Komt, vatten wij dan moed
naar de eeuwigheid te streven,
van kracht tot kracht te leven.
In 't eind is alles goed.

2. Het zal ons niet berouwen
de smalle weg te gaan.
Hij riep ons, de Getrouwe,
en Hij ging zelf vooraan.
Komt en vertrouwt op Hem
die u is voorgetogen
en richt uw hart en ogen
vast op Jeruzalem.
12. W ij moesten het maar wagen
't is wel het wagen waard
om niets meer mee te dragen
dat onze ziel bezwaart.
De wereld is te klein!
Komt, gaat met Jezus mede
in alle eeuwigheden!
Het moet toch Jezus zijn!
Inzameling van de gaven
Gebed
Slotlied: Gezang 459: 1, 5 en 6
1. Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.
5. Met een lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht,
door een Geest tesaam verbonden,
naar de kust waar God ons wacht.
6. Een van hart en een van zinnen,
een in onze aardse strijd,
in ons hemels overwinnen,

een in tijd en eeuwigheid.
Zegen

