
 

 

Liturgie 
voor gezamenlijke avonddienst op zondag 4 december 2022,  

in de Hervormde Kerk, aanvang 19.00 uur. 
 
Voorganger:   Ds. N.H. de Graaf 
Ouderling van dienst:  Hans Bosch 
Organist:    Gijsbert Meuleman 
 
Welkom en Mededelingen namens kerkenraad 
 
Lied: Psalm 24:1,5 
1. De aarde en haar volheid zijn 
des Heren koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen. 
 
5. Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,  
aloude deur, maak wijd uw boog,  
ruim baan voor de verheven koning.  
Wie is die vorst zo groot in kracht?  
Het hoofd van ’s hemels legermacht!  
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 
 
Stil gebed, Votum en Groet 
 
Geloofsbelijdenis 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lied: WKL 105:1 
1. Een blijde boodschap, vol van leven, 
weerklinkt over het wereldrond: 
God schenkt, zoals er staat geschreven, 
verlossing en een nieuw verbond. 
Het is de liefde van de Vader, 
die aan verloren kind’ren denkt. 
In zijn genade komt Hij nader: 
Hij geeft zichzelf als Godsgeschenk. 
 
Inleidende woorden op de viering 
 
Lied: WK 325:1 en 5 
1. Gegroet, hier in ons midden, 
Gij die voor ons altijd 
als Hogepriester biddend 
bij God de Vader zijt. 
Als offerlam gestorven, 
voor zondaars opgestaan, 
hebt Gij voor ons verworven 
een eeuwig nieuw bestaan. 
 
5. Wil Gij ons hart vervullen 
van U, door brood en wijn: 
leef Gij in ons – zo zullen 
wij altijd in U zijn. 
Uw liefde zal ons leiden 
– genade die geneest – 
tot niets ons meer kan scheiden, 
o Vader, Zoon en Geest. 
 
Nodiging 
 
Vredegroet 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
 



 

 

Dankzegging en Gebed om de opening van het Woord 
 
Lied: Psalm 103:1,2,3 
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
2. Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, 
dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 
op Israël zijn zegen uitgestort. 
 
3. Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 
Schriftlezing:  Matteüs 7:7-11 (NBV21) + Jeremia 23:23-24 (HSV) 
7Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal 
voor je worden opengedaan. 8Want ieder die vraagt ontvangt, en wie 
zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 9Is er iemand 
onder jullie die zijn kind, als het om brood vraagt, een steen zou geven? 
10Of een slang, als het om vis vraagt? 11Als jullie dus, slecht als jullie zijn, 
je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal jullie 
Vader in de hemel dan niet het goede geven aan wie Hem daarom 
vragen!12Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie 
behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten. 
 
23Ben Ik een God van nabij, 
spreekt de HEERE, 



 

 

en niet een God van verre? 
24Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen 
en zou Ík hem niet zien? spreekt de HEERE. 
Vervul Ik niet de hemel en de aarde? 
spreekt de HEERE. 
 
Lied:  Psalm 103:4,5 
4. Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
Zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten, 
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 
 
5. Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 
Heidelbergse Catechismus (versie Verboom) 
Vraag 120:  Waarom heeft Christus ons bevolen om God onze Vader te 
noemen. 
Antwoord: Om direct in ons hart te bewerken dat we kinderlijk, eerbiedig 
vertrouwen dat God om Jezus’ wil onze Vader is. Hij zorgt oneindig veel 
beter voor ons dan aardse vaders en moeders ooit kunnen doen. 
 
Vraag 121: Waarom zegt Christus er bij: Die in de hemelen zijt? 
Antwoord: Hij leert ons ons daardoor niet te klein over Gods majesteit en 
almacht te denken en alles wat wij nodig hebben van Hem te verwachten. 
 
Verkondiging 
 
Lied: Psalm 139:1 en 8 
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 



 

 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
 
8. Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in ’t diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 
 
Gebeden + Onze Vader (gezongen: NLB 369b) 
Onze Vader in de hemel, 
uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome. 
uw wil geschiede 
zoals in de hemel ook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Inzameling van de Gaven 
 
Lied: Opwekking 136 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe 
U alleen doorgrondt mijn hart 
U behoort het toe 
Laat mijn hart steeds vurig zijn 
U laat nooit alleen 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe 



 

 

Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe 
U alleen doorgrondt mijn hart 
U behoort het toe 
Laat mijn hart steeds vurig zijn 
U laat nooit alleen 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe 
 
Abba, Vader, laat mij zijn 
Slechts van U alleen 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
D'uwe en anders geen 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer 
Laat mij nimmer gaan 
Abba, Vader, laat mij zijn 
Slechts van U alleen 
Wegzending en Zegen 


