
 

 

 

Hervormde Gemeente 
Ameide – Tienhoven 

 

 
 

‘Wat betekent het dat God heilig is?’ 
 
 

Morgendienst  20 juni 2021, aanvang 9.30u 
 

Voorganger:  ds G.J.Wolters, Almkerk 
              Orgel:  Yvonne het Lam 

 
Met medewerking van de Muziekgroep 



2 

 

  



3 

 

Inloop met muzikale begeleiding 
Ontmoeting in de kerkbanken. 
 
Ouderling van dienst met de afkondigingen 
 
De volgende lofprijzing en aanbiddingsliederen zingen we 
staande (indien mogelijk) 
 
Kom, nu is de tijd 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.  
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.  
Kom, zoals je bent en geef je hart. Kom. 
 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.  
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.  
Kom, zoals je bent en geef je hart. Kom. 
 
Eens zal elke tong U belijden als Heer,  
buigt zich elke knie voor U neer. 
Toch heeft U het beste aan hem beloofd die nu in U gelooft. 
 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.  
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.  
Kom, zoals je bent en geef je hart. Kom. 
 
Eens zal elke tong U belijden als Heer,  
buigt zich elke knie voor U neer. 
Toch heeft U het beste aan hem beloofd die nu in U gelooft. 
 
Eens zal elke tong U belijden als Heer,  
buigt zich elke knie voor U neer. 
Toch heeft U het beste aan hem beloofd die nu in U gelooft. 
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Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.  
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.  
Kom, zoals je bent en geef je hart. 
Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 
 
 
Uw naam is heilig 
U bent 'Ik ben' op de troon, Uw naam is heilig. 
U bent de Christus, Gods Zoon, Uw naam is heilig. 
 
U bent de Redder die kwam, Uw naam is heilig. 
U bent het vlekkeloos Lam, Uw naam is heilig. 
 
In Uw naam worden zondaars weer rein, is vertroosting in pijn, 
in Uw grote naam. 
In Uw naam ligt een veilig bestaan en kracht om door te gaan,  
in Uw grote naam. 
 
U bent 'Ik ben' op de troon, Uw naam is heilig. 
U bent de Christus, Gods Zoon, Uw naam is heilig. 
 
U bent de Redder die kwam, Uw naam is heilig. 
U bent het vlekkeloos Lam, Uw naam is heilig. 
 
In Uw naam worden zondaars weer rein, is vertroosting in pijn,  
in Uw grote naam. 
In Uw naam ligt een veilig bestaan en kracht om door te gaan,  
in Uw grote naam. 
 
U bent 'Ik ben' op de troon, Uw naam is heilig. 
U bent de Christus, Gods Zoon, Uw naam is heilig. 
Uw naam is heilig, Uw naam is heilig, Uw naam is heilig 
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Stil gebed 
 
Votum en groet  
 
Zingen: Psalm 99: 1 en 2 
God, de HEER, regeert; 
Beeft, gij volken, eert, 
Eert Zijn hoog bestel, 
Die bij Israël 
Tussen Cherubs woont, 
En Zijn grootheid toont; 
Dat zich d' aard bewege; 
Hij is Isrels zege. 
 
God, die helpt in nood, 
Is in Sion groot; 
Aller volken macht 
Niets bij Hem geacht; 
Buigt u dan in 't stof, 
En verheft met lof 
't Heilig Opperwezen; 
Wilt het eeuwig vrezen. 
 
Lezing van de Wet van de Heere God 
 
Zingen: Psalm 86: 6 
Leer mij naar Uw wil te hand'len, 
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; 
Neig mijn hart, en voeg het saâm 
Tot de vrees van Uwen naam. 
HEER, mijn God, ik zal U loven, 
Heffen 't ganse hart naar boven; 
'k Zal Uw naam en majesteit 
Eren tot in eeuwigheid. 
 
Gebed om de opening van het Woord 
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Schriftlezingen:  1 Samuël 6 
1 Toen de ark van de HEERE zeven maanden in het land van de 
Filistijnen geweest was, 
2. riepen de Filistijnen de priesters en de waarzeggers, en zij 
vroegen: Wat zullen wij met de ark van de HEERE doen? Laat 
ons weten waarmee wij hem naar zijn eigen plaats moeten 
terugsturen. 
3. Zij zeiden: Wanneer u de ark van de God van Israël 
terugstuurt, stuur hem dan niet leeg terug, maar doe Hem beslist 
een schuldoffer toekomen; dan zult u genezen worden en zal u 
bekend zijn waarom Zijn hand niet van u wijkt. 
4. Toen zeiden zij: Wat voor schuldoffer zullen wij Hem doen 
toekomen? Zij zeiden: Vijf gouden gezwellen en vijf gouden 
muizen, overeenkomstig het aantal stadsvorsten van de 
Filistijnen, want een en dezelfde plaag treft u allen en uw 
stadsvorsten. 
5. Maak beeldjes van uw gezwellen en beeldjes van uw muizen 
die het land te gronde richten, en geef eer aan de God van Israël. 
Misschien zal Hij de druk van Zijn hand op u, op uw goden en op 
uw land verlichten. 
6. Waarom zou u uw hart onvermurwbaar maken, zoals de 
Egyptenaren en de farao hun hart onvermurwbaar maakten? 
Lieten zij hen niet wegtrekken, toen Hij Zijn macht aan hen 
bewees, zodat zij konden gaan? 
7. Nu dan, neem een nieuwe wagen, maak die gereed, en neem 
twee zogende koeien, waarop nog geen juk gekomen is; span de 
koeien voor de wagen en breng hun kalveren achter hen vandaan 
terug naar huis. 
8. Neem dan de ark van de HEERE, zet hem op de wagen, en 
leg de gouden voorwerpen die u Hem als schuldoffer doet 
toekomen, in een kistje ernaast. Stuur hem vervolgens terug en 
laat hem gaan. 
9. Let dan op: als de ark de weg naar het gebied van Beth-Semes 
inslaat, heeft Híj ons dit grote kwaad aangedaan. Maar zo niet, 
dan weten wij dat niet Zijn hand ons getroffen heeft; dan is het 
ons toevallig overkomen. 
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10. Zo deden die mannen; zij namen twee zogende koeien en 
spanden die voor de wagen, maar hun kalveren sloten zij in huis 
op. 
11. Zij zetten de ark van de HEERE op de wagen, evenals het 
kistje met de gouden muizen en de beeldjes van hun gezwellen. 
12. De koeien liepen regelrecht, in één spoor, de weg langs, op 
weg naar Beth-Semes; zij liepen al loeiend steeds maar door en 
weken niet af naar rechts of naar links. De stadsvorsten van de 
Filistijnen liepen erachteraan, tot aan het gebied van Beth-
Semes. 
13. De inwoners van Beth-Semes waren de tarweoogst aan het 
maaien in het dal. Toen zij hun ogen opsloegen en de ark zagen, 
waren zij verheugd die te zien. 
14. De wagen kwam op de akker van Jozua, de Beth-Semiet, en 
bleef daar staan. Er was daar een grote steen, en zij kloofden het 
hout van de wagen en offerden de koeien als brandoffer aan de 
HEERE. 
15. De Levieten namen de ark van de HEERE van de wagen af, 
en het kistje dat daarbij was, waarin de gouden voorwerpen 
waren, en zetten ze op die grote steen; en op die dag brachten 
de mannen van Beth-Semes brandoffers en brachten slachtoffers 
voor de HEERE. 
16. Toen de vijf stadsvorsten van de Filistijnen dat gezien 
hadden, keerden zij diezelfde dag terug naar Ekron. 
17. Dit zijn de gouden gezwellen die de Filistijnen de HEERE als 
schuldoffer hebben doen toekomen: voor Asdod één, voor Gaza 
één, voor Askelon één, voor Gath één, voor Ekron één; 
18. en verder de gouden muizen, overeenkomstig het aantal van 
alle steden van de Filistijnen, onder het gezag van de vijf 
stadsvorsten, van de versterkte steden tot de niet-ommuurde 
dorpen, en tot aan Abel, de grote steen waarop zij de ark van de 
HEERE neergezet hadden, die zich tot op deze dag op de akker 
van Jozua, de Beth-Semiet, bevindt. 
19. Maar de HEERE doodde sommigen van de mannen van 
Beth-Semes, omdat zij in de ark van de HEERE hadden gekeken. 
Hij doodde van het volk zeventig man van de vijftigduizend man. 
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Toen bedreef het volk rouw, omdat de HEERE het volk een grote 
slag had toegebracht. 
20. Toen zeiden de mannen van Beth-Semes: Wie zou kunnen 
bestaan voor het aangezicht van de HEERE, deze heilige God? 
En naar wie van ons zal hij gaan? 
21. Zij stuurden boden naar de inwoners van Kirjath-Jearim om te 
zeggen: De Filistijnen hebben de ark van de HEERE 
teruggebracht; kom en haal hem op naar u toe. 
 
 
Zingen: OTH Lied 171 
Here Jezus, om Uw woord, 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort, 
Uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven, 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
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. 
 
O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen, 
tot de hemel door mag dringen. 
 
 
Kindermoment (de kinderen mogen naar voren komen) 
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We zingen met de kinderen OTH Lied 444 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij 
 
 
Verkondiging over 1 Samuël 6 : 20 
 
 
Moment van rust om de verkondiging te overdenken 
 
Luisterlied: U geeft rust (door stormen heen) 
De aarde kent uw grote kracht. 
Uw stem heeft haar tot stand gebracht. 
En ook de zee, zo woest en diep 
wordt stil voor U, die alles schiep. 
 
Door alles heen, door alles heen, Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen: U geeft rust. 
Door alles heen, door alles heen, Heer, kijk ik naar U.  
En U geeft rust in mij. 
 
Geef mij geloof dat niet bezwijkt, 
ook als de twijfel groter lijkt. 
De berg, zo groot en hoog voor mij 
verdwijnt in zee, de weg is vrij. 
 
Door alles heen, door alles heen, Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen: U geeft rust. 
Door alles heen, door alles heen, Heer, kijk ik naar U.  
En U geeft rust in mij. 
 
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem, 
de storm herkent nog steeds zijn naam. 
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem, 
de storm herkent nog steeds zijn naam. 
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Kijk op, laat los, vertrouw op Hem, 
de storm herkent nog steeds zijn naam. 
De storm herkent nog steeds zijn naam. 
 
U geeft rust in mijn ziel. U geeft rust in mijn ziel. 
U geeft rust in mijn ziel. U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel. 
 
U geeft rust in mijn ziel. U geeft rust in mijn ziel. 
U geeft rust in mijn ziel. U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel. 
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel. U geeft rust,  
U geeft rust in mijn ziel. 
 
Door alles heen, door alles heen, Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen: U geeft rust. 
Door alles heen, door alles heen, Heer, kijk ik naar U.  
En U geeft rust in mij 
 
 
Zingen: OTH 150: 1 en 2 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd 
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
en met God de Vader en verenigt met uw volk 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk 
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Dankgebed en voorbede 
 
Collecten, via de button op de website of bij de uitgang 
1e collecte : voor de plaatselijke diaconale activiteiten 
2e collecte : voor het Pastoraat, vorming en toerusting 
3e collecte : voor huisvesting en organisatie 
 
 
Zingen: OTH Lied 150: 3 en 4 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 
Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Godsrijk 
 
 
Zegen 
 
 
Muziekteam speelt na de dienst 
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