
 

 

Liturgie  
voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 19 maart 2023,  

aanvang 19.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Den Ham 
 
Voorganger:  Ds. N.H. de Graaf 
 
Lied: Gezang 21:1,2 
1. Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
2. Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 
zij keren eens tot aarde weer; 
rijkdom en macht, het gaat alles verloren, 
niemand gedenkt hun daden meer. 
Machtigen wank'len in hun waan, 
roepen wij dan de Here aan. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Welkom en mededelingen 
 
Lied: Gezang 21:3,4 
3. Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft! 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde, 
die al wat is tot aanzijn riep, 
de enige God die zijn macht openbaarde, 
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. 
Hij, die het al heeft in zijn hand, 
houd ook ons zwak geloof in stand. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Stil gebed, Votum en Groet 
 
Lied: Gezang 21:5,6,7 
5. O gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 
Hij die u recht verschaft is hier! 
Hong'rige, Hij wil u spijze bereiden, 
dorstig, zie de heilsrivier! 
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
God schenkt genade velerlei. 
Halleluja! Halleluja! 
 
6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
dat u de haat der mensen treft, 
Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen 
en Hij buigt neer wie zich verheft. 
Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht. 
Halleluja! Halleluja! 
 
7. Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heil'ge Geest! 
Halleluja! Halleluja! 
 
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord 
 
 
 



 

 

Schriftlezing: Psalm 104 (HSV) 
1Loof de HEERE, mijn ziel. 
HEERE, mijn God, U bent zeer groot, 
U bent met majesteit en glorie bekleed. 
2Hij hult Zich in het licht als in een mantel, 
Hij spant de hemel uit als een tentkleed. 
3Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren, 
maakt van de wolken Zijn wagen, 
wandelt op de vleugels van de wind. 
4Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten, 
Zijn dienaren tot vlammend vuur. 
5Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten, 
die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. 
6U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt, 
het water stond tot boven de bergen. 
7Door Uw bestraffing vluchtten ze, 
ze haastten zich weg voor het geluid van Uw donder. 
8De bergen rezen op, de dalen daalden neer 
op de plaats die U ervoor bestemd had. 
9U hebt een grens gesteld, die ze niet zullen overgaan, 
ze zullen de aarde nooit meer bedekken. 
10Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen, 
zodat ze tussen de bergen door stromen. 
11Ze geven alle dieren van het veld te drinken, 
de wilde ezels lessen er hun dorst. 
12Daarbij wonen de vogels in de lucht, 
hun stem klinkt tussen de takken. 
13Hij bevochtigt de bergen vanuit Zijn hemelzalen, 
de aarde wordt verzadigd door de vrucht van Uw werken. 
14Hij doet het gras groeien voor de dieren, 
het gewas ten dienste van de mens. 
Hij brengt voedsel uit de aarde voort: 
15wijn, die het hart van de sterveling verblijdt, 
olie, die zijn gezicht doet glanzen, 
en brood, dat het hart van de sterveling versterkt. 
16De bomen van de HEERE worden verzadigd, 
de ceders van de Libanon, die Hij geplant heeft. 
17Daar nestelen de vogeltjes, 
de cipressen zijn het huis voor de ooievaar. 



 

 

18De hoge bergen zijn voor de steenbokken, 
de rotsen zijn een toevluchtsoord voor de klipdassen. 
19Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden, 
de zon weet wanneer hij ondergaat. 
20U brengt de duisternis teweeg en het wordt nacht; 
daarin gaan alle dieren in het woud naar buiten. 
21De jonge leeuwen brullen om een prooi 
en verlangen van God hun voedsel. 
22Wanneer de zon opgaat, trekken ze zich terug 
en leggen zich neer in hun holen. 
23De mens gaat dan op weg naar zijn werk, 
naar zijn dienstwerk, tot de avond toe. 
24Hoe groot zijn Uw werken, HEERE, 
U hebt alles met wijsheid gemaakt, 
de aarde is vol van Uw rijkdommen. 
25Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt; 
daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen, 
kleine dieren en grote. 
26Daar varen de schepen, 
daar gaat de Leviathan, die U gevormd hebt 
om hem erin te laten spelen. 
27Zij allen wachten op U, 
dat U hun voedsel geeft op zijn tijd. 
28Geeft U het hun, zij verzamelen het, 
doet U Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd. 
29Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand, 
neemt U hun adem weg, zij geven de geest 
en keren terug tot hun stof. 
30Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen 
en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem. 
31De heerlijkheid van de HEERE zij voor eeuwig, 
laat de HEERE Zich verblijden in Zijn werken. 
32Aanschouwt Hij de aarde, dan beeft hij, 
raakt Hij de bergen aan, dan roken zij. 
33Ik zal voor de HEERE zingen in mijn leven, 
ik zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang. 
34Mijn overdenking van Hem zal aangenaam zijn, 
ík zal mij in de HEERE verblijden. 
35De zondaars zullen van de aarde verdwijnen, 



 

 

de goddelozen zullen er niet meer zijn. 
Loof de HEERE, mijn ziel! 
Halleluja! 
 
Lied: Psalm 104:4,8 
4. Gij drenkt de bergen uit het hoge zwerk, 
de vruchtbaarheid der aarde is uw werk. 
De dieren grazen in de malse weiden, 
de sikkel gaat de rijpe halmen snijden. 
De wijn verheugt het hart, en voedzaam brood 
geeft Gij genoeg voor aller mensen nood. 
Zie op de Libanon Gods cederbomen, 
zij staan verzadigd door zijn regenstromen. 
 
8. Al wat er in uw grote schepping leeft 
wacht, Heer, op U, tot Gij hun voedsel geeft. 
Ontsluit G' uw hand, zij zamelen de gaven 
waarmee Gij hen wilt spijzigen en laven. 
Verbergt Gij uw gezicht, hen dreigt de dood, 
stof worden zij weer in der aarde schoot. 
Maar d' adem van uw Geest brengt hen tot leven; 
het aardrijk wordt een nieuwe bloei gegeven. 
 
Heidelbergse Catechismus zondag 50 
Vraag 125: Wat is de vierde bede? 
Antwoord: Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat wil zeggen: wil 
in alle behoeften van ons lichaam voorzien, opdat wij daardoor 
erkennen, dat Gij de enige bron van alle goeds zijt en dat noch 
onze zorg en moeite noch uw gaven ons ten goede komen zonder 
uw zegen, en dat wij daarom ons vertrouwen van alle schepselen 
afwenden en op U alleen stellen. 
 
Verkondiging 
  
Lied: Gezang 465:1,2,3 
1. Van U zijn alle dingen, 
van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen 
die 'k biddende begeer. 



 

 

Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer. 
 
2. Nog voor wij U iets vragen, 
voorkomt Gij ons gebed. 
Gij hebt aleer wij klagen, 
op onze nood gelet. 
Gij helpt de last ons dragen, 
Gij steunt bij elke tred, 
zelfs bij de zwaarste plagen 
zijt Gij de God die redt. 
 
3. Hoe kent Gij al mijn noden, 
waarin Gij trouw voorziet. 
Gij geeft geen steen voor broden, 
een slang voor vissen niet! 
Wie komt tot U gevloden, 
wien Gij geen redding biedt? 
Gij laat de zondaar noden, 
nog eer hij tot U vliedt. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Lied: Psalm 105:14,15,16 
14. Gods volk trok uit langs effen paden, 
met zilver en met goud beladen. 
De rijen door weerklonk hun lied. 
Wie God vertrouwt, die struikelt niet. 
Bekomen van verslagenheid 
was zelfs Egypte 's volk verblijd. 
 
15. God gaf een wolk die hen geleidde, 
een vuur in 't duister aan hun zijde. 
Zo trokken zij in vrede voort, 
en steeds heeft God hun wens verhoord. 
Hij zond hun kwakkels in de nood, 
en uit de hemel hemels brood. 



 

 

 
16. God laafde hen in dorre streken, 
deed water uit de rotsen breken, 
't werd een rivier en stroomde voort, 
want Hij gedacht zijn heilig woord, 
de trouw die Hij had toegezegd 
aan vader Abraham, zijn knecht. 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Psalm of Lied: Gezang 479:1,2,3,4 
1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeek're zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
2. Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
 
3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 
Wegzending Zegen  
 


