
 
 

Liturgie 
 voor de gezamenlijke avonddienst van zondag 14 augustus 2022,  

in de Hervormde kerk te Den Ham. Aanvang: 19.00 uur. 
 
Voorganger:   Ds. W. Kaljouw (Nijverdal) 
Ouderling van dienst:  Jenny Valk 
Organist:    Jan Braakman  
 
Welkom en afkondigingen. 
 
Intochtslied: Psalm 116: 1,2, en 3 
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! 
 
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. 
 
Stil gebed, Onze hulp en groet. 
 
Gebed om verlichting door de Heilige Geest. 
 
Schriftlezing (O.T): 1 Samuël 1: 1-17        NBV 
1In Rama in de streek Suf, in het bergland van Efraïm, woonde een man die 
Elkana heette. Hij was een zoon van Jerocham, die een zoon was van Elihu, de 
zoon van Tochu, de zoon van Suf, en behoorde tot de stam Efraïm. 2Hij had 
twee vrouwen: de ene heette Hanna en de andere Peninna. Peninna had 
kinderen, maar Hanna niet. 3 Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar 
Silo, om daar de HEER van de hemelse machten te vereren en hem offers te 
brengen. Chofni en Pinechas, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van 
de HEER. 4Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna 
en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. 5Maar het mooiste stuk 
gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief, ook al hield de HEER haar 
moederschoot gesloten.6Haar rivale kwetste haar dan diep, door haar te sarren 
omdat de HEER haar geen kinderen gaf. 7Zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer 
als ze naar het heiligdom van de HEER gingen, treiterde Peninna Hanna zo erg 
dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. 8 



Toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana: ‘Waarom huil je, Hanna? Waarom 
eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan 
tien zonen?’ 9Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van 
de HEER, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. 10Diep bedroefd 
bad Hanna tot de HEER. In tranen 11legde ze een gelofte af: ‘HEER van de 
hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, 
uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn 
hele leven aan u: nooit zal zijn haar worden afgeschoren.’ 12Terwijl Hanna zo 
lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar mond. 13Ze bad namelijk in stilte: haar 
lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat 
ze dronken was. 14Hij sprak haar aan en vroeg: ‘Gaat dit nog lang zo duren? Als 
u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen!’ 15‘U vergist u, heer,’ antwoordde 
Hanna. ‘Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder 
een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de HEER. 16Denk niet dat ik een 
slechte vrouw ben; ik bid zo lang omdat ik overstelpt ben door droefheid en 
ellende.’ 17‘Ga dan in vrede,’ antwoordde Eli. ‘De God van Israël zal u geven 
waar u om hebt gevraagd.’  
 
Zingen: NLB 1009/Gezang 284: 1,2,3 
1. O lieve Heer, geef vrede 
aan allen hier beneden 
die uitzien naar uw feest, 
opdat de mensen weten: 
uw heilige profeten 
zijn niet verblind geweest. 
 
2. Doe onze ogen stralen, 
doe ons het hart ophalen 
aan blijdschap na verdriet; 
o God voor wie verschijnen 
Christus en al de zijnen, 
versmaad hun smeken niet! 
 
3. Verlos ons van de boze, 
laat niet de goddelozen 
op aarde koning zijn! 
Laat ons uw land betreden, 
dat zal een land van vrede 
van melk en honing zijn! 
 
Schriftlezing (N.T.): Lucas 10: 38-42        NBV 
38Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen 
door een vrouw die Marta heette. 39Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van 
de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. 40Maar Marta werd helemaal in 
beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: 
‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? 
Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ 41De Heer zei tegen haar: ‘Marta, 



Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. 42Er is maar één ding 
noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden 
ontnomen.’ 
 
Zingen: NLB 314/Gezang 328: 1 en 2 
1. Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeen gekomen. 
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: NLB 345/ Gezang 341: 1 en 3 
1. Gij hebt uw woord gegeven 
nog voor ik U iets vroeg, 
dat is voor heel mijn leven, 
ja voor de dood genoeg. 
Uw woord is daad, o Vader, 
werd brood in de woestijn, 
werd mens en is mij nader 
dan wie mijn naasten zijn. 
 
3. God, die uw woord gegeven, 
uw Zoon gezonden hebt 
en naar zijn beeld het leven 
van wie U kent herschept, – 
wees door uw Geest met allen  
die hebben ja gezegd, 
dat zij die staan niet vallen. 
Maak Gij ons trouw en echt.  
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 147: 1 en 2 
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. 
 
2. Hij telt het leger van de sterren, 
Hij roept bij name hen van verre. 
Groot is de Here, groot in krachten, 
er is geen grens aan zijn gedachten. 
Die zich ootmoedig aan Hem geven, 
schenkt Hij een overvloed van leven. 
Maar Hij vernedert goddelozen, 
die trots hun eigen weg verkozen. 
 
Collecte tijdens het orgelspel. 
 
Dankzegging en gebed. 
 
Slotlied: NLB 823/Gezang 480: 1,4 en 5 
1. Gij hebt, o Vader van het leven, 
de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. 
Gij hebt hem aan het woord doen komen 
om tussen werkelijkheid en dromen 
getuige van uw Geest te zijn. 
 
4. Door een geheimenis omsloten, 
door alle dingen uitgestoten, 
gaat hij op alle dingen in. 
Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
zijn rustloos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin. 
 
5. O God, wij bouwen als ontheemden, 
wij wonen en wij blijven vreemden, 
bestemd voor hoger burgerrecht. 
Wil ons, o koning der getijden, 
een woning in de stad bereiden 
waar Gij het fundament van legt. 
 
Zegen.  
 
 


