
Liturgie  
voor de ochtenddienst op zondag 14 augustus in de Hervormde Gemeente te 

Den Ham, aanvang 10.00 uur. 
 

Voorganger:   Ds. J. Dekker (Lemele) 
Ouderling van dienst:  Jan Smit 
Organist:    Jan Braakman  
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Samenzang: OB Psalm 42: 1, 3 en 5 
1. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw naam verhogen? 
 
3. O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Want Gods goedheid zal uw druk 
Eens verwiss'len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven; 
Want ik zal Zijn naam nog loven. 
 
5. Maar de HEER zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 
 



Stil gebed, belijdenis en groet 
 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Inleiding op het lied: “Genade zo oneindig groot”  
https://www.youtube.com/watch?v=IN05jVNBs64 
 
Lied: ELB 203 “Genade zo oneindig groot”  
1. Genade, zo oneindig groot, 
dat ik, die’t niet verdien, 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan ’k zien. 
 
2. Genade, die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 
dat God mij nooit verlaat. 
 
3. Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 
4. Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
 
Gebed 
 
Genadeverkondiging: Jesaja: 1: 18       HSV 
18Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, 
zegt de HEERE. 
Al waren uw zonden als scharlaken, 
ze zullen wit worden als sneeuw; 
al waren ze rood als karmozijn, 
ze zullen worden als witte wol. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IN05jVNBs64


Aanmoediging: Johannes 15: 9 – 17        HSV 
9Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. 
10Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de 
geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. 
11Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en 
uw blijdschap volkomen zal worden. 
12Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. 
13Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven 
geeft voor zijn vrienden. 
14U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. 
15Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, 
maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader 
gehoord heb, bekendgemaakt heb. 
16Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe 
bestemd  
dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat 
u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. 
17Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt. 
 
Gebed 
 
Toelichting kindernevendienst 
 
Kinderlied: Hemelhoog 382 ‘Lees je Bijbel, Bid elke dag’  
Lees je bijbel, bid elke dag, 
bid elke dag, bid elke dag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag. 
 
Read your bible, pray every day, 
pray every day, pray every day. 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow, 
if you want to grow, 
if you want to grow. 



Read your bible, pray every day, 
if you want to grow. 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Schriftlezing: Lucas 2: 36 – 38 en Lucas 18: 1 – 8     HSV 
36Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. 
Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren zeven jaar met 
haar man geleefd. 37En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, 
die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende. 
38En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, en zij 
sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten. 
 
1En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet 
bidden en niet de moed verliezen. 2Hij zei: Er was in een zekere stad een 
rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. 3En er was een weduwe in 
dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht 
tegenover mijn tegenpartij. 4En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij 
bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, 
5toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht doen, opdat zij 
uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. 6En de Heere zei: Hoor, wat de 
onrechtvaardige rechter zegt.7 Zal God dan geen recht doen aan Zijn 
uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht 
om hen te hulp te komen?8Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar 
zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? 
 
Samenzang: Psalm 65: 1 en 3  
1. De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 
 
 
 
 



3. Gij antwoordt met geduchte daden, 
Gij treedt voor ons in 't krijt. 
God van ons heil, Gij gaat te rade 
met uw gerechtigheid. 
O Gij vertrouwen aller landen 
die ver gelegen zijn, 
Gij houdt het oordeel in uw handen, 
de aard' is uw domein. 
 
Preek, thema: Bidden 
 
Lied: Gezang 95: 1 en 3 
1. Nu bidden wij met ootmoed en ontzag 
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht 
in hemel en op aarde aanzijn gaf, 
dat, naar zijn heerlijk wezen, 
Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve 
en de Messias bij ons intrek neme. 
Zijn liefde is de grondslag van ons leven, 
de oorsprong van ons hart. 
 
3. Hem nu die in ons werkt en ons geleidt, 
die verder gaat dan al ons bidden reikt 
en meer is dan ons diepste denken peilt, 
zij heerlijkheid en glorie 
in de gemeente die Hij heeft verkoren, 
in elk geslacht dat van zijn naam zal horen, 
door Jezus Christus, nu gelijk tevoren 
en tot in eeuwigheid. 
 
Inzameling van de liefdegaven tijdens orgelspel 
 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
Dankgebed en voorbeden  
 
 
 
 
 



Lied: Psalm 66: 3 en 7 
3. Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zingt alom op aard, 
looft Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wank'len heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 
 
7. De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij. 
 
Zegen  
 


