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Welkom en mededelingen 

 

Gezang 167: 1, 2 

1 Heer Jezus licht der wereld 

en schat der zaligheid, 

wij komen U ter ere, 

hier door uw Geest geleid, 

tezamen in uw tempel, 

opdat ook wij misschien 

naar Simeons exempel 

U zouden mogen zien. 

2 Gij laat U door ons vinden, 

o Heer, in ieder oord. 

Gij zijt bij uw beminden 

aanwezig naar uw woord. 

Geef dat ook hier en heden 

't geloof uw heil aanschouwt, 

uw tempel in mag treden,  

U in de armen houdt. 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Gezang 167: 3 

3 Wees in ons leven luister 

en licht in onze pijn, 

en in ons kruis en duister 

de milde zonneschijn, 

voor 't aarz'lend hart een leider, 

een vuur van heinde en ver, 

voor zieken een bevrijder, 

voor stervenden een ster. 

 

Gebed 

 

Schriftlezingen 

1: Job 2: 11-13 [HSV] 
11Toen de drie vrienden van Job van al dit onheil, 

dat hem overkomen was, hoorden, kwamen zij, elk 

uit zijn woonplaats: Elifaz, de Temaniet, Bildad, de 

Suhiet, en Zofar, de Naämathiet. Zij spraken met 

elkaar af om naar hem toe te gaan om hem hun 

medeleven te betuigen en hem te troosten. 
12Toen zij hun ogen van veraf opsloegen, herken-

den zij hem niet. Zij begonnen luid te huilen; daarbij 

scheurde ieder zijn bovenkleed en ze strooiden stof 

naar de hemel over hun hoofden. 
13Zo zaten zij met hem op de aarde, zeven dagen 

en zeven nachten. Niemand sprak een woord tot 

hem, want zij zagen dat het leed zeer hevig was. 

2: Psalm 38: 1-12 [HSV] 

Derde boetpsalm 
1Een psalm van David, om te doen gedenken. 
2HEERE, straf mij niet in Uw grote toorn, 

bestraf mij niet in Uw grimmigheid. 
3Want Uw pijlen zijn in mij gedrongen, 

Uw hand is op mij neergekomen. 
4Er is niets gezonds aan mijn lichaam door Uw 

gramschap, 

er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. 
5Want mijn ongerechtigheden gaan mij boven het hoofd, 

als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden. 
6Mijn wonden stinken, zij zijn vervuild 

vanwege mijn dwaasheid. 
7Ik ben krom geworden, ik ga zeer diep gebukt; 

de hele dag ga ik in het zwart gehuld. 
8Want mijn lendenen zijn volledig ontstoken, 

er is niets gezonds aan mijn lichaam. 
9Ik ben bezweken en volkomen verbrijzeld; 

ik schreeuw het uit vanwege het bonken van mijn hart. 
10Heere, al mijn verlangen ligt voor U open, 

mijn zuchten is voor U niet verborgen. 
11Mijn hart gaat tekeer, mijn kracht laat mij in de steek; 

ook het licht in mijn ogen, alsof ik geen ogen heb. 
12Mijn geliefden en mijn vrienden staan afzijdig van 

mijn plaag, 

zij die nauw aan mij verwant zijn, blijven van verre staan. 

 

Psalm 38: 9, 12 

9 HEER, op U wil ik vertrouwen, op U bouwen. 

Geef Gij antwoord, o mijn God. 

Wil niet mijn bedreigde leven overgeven 

aan hun snoeven en hun spot. 

12 Haast U mij te hulp en red mij, HEER, ontzet mij, 

o mijn heil, wees mij nabij. 

Laat uw trouw mij niet begeven, stel mijn leven 

bij U veilig, handhaaf mij! 

 

Schriftlezingen 3: Johannes 5: 1-6 [HSV] 

De verlamde in Bethesda 
1Hierna was er een feest van de Joden en Jezus 

ging naar Jeruzalem. 
2En er is in Jeruzalem bij de Schaapspoort een 

badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda wordt 

genoemd, met vijf zuilengangen. 3Daarin lag een 

grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en 

verlamden, die wachtten op de beroering van het 

water. 
4Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het 

badwater en bracht het water in beweging; wie dan 

het eerst daarin kwam, na de beweging van het wa-

ter, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. 
5En daar was een man die al achtendertig jaar ziek was. 
6Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al 

lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u gezond 

worden? 

 

Gezang 179: 3 

3 O Man van Smart, dat ieder voor U kniel'! 

Gij droegt aldus de krankheid onzer ziel:  

't was onze last die op uw schouders viel; 

ons overtreden 

heeft U verwond; om de ongerechtigheden 

door ons begaan, 

zijt Ge in dit leed gekomen; 

de straf, die ons de vrede toe doet stromen, 

die naamt Gij aan. 
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Preek 

Tekst: Matteüs 25: 36b: Ik ben ziek geweest 

en u hebt Mij bezocht. 

Thema: Het vijfde werk van barmhartigheid 

 

Psalm 40: 7 

7 Laat wie uw heil beminnen hier en nu 

in U verheugd zijn, U ter eer 

uitroepen: groot is onze HEER! 

Laat wie U zoeken jubelen in U! 

Al leef ik in ellende, 

de Here zal het wenden, 

de Heer ziet naar mij om. 

Gij die mijn helper zijt, 

mijn God die mij bevrijdt, 

o toef niet langer, kom! 

 

Voorbede en dankzegging 

Inleiding avondmaal (formulier 2) 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze 

Heer, 

die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

neergedaald in rijk van de dood, 

op de derde dag opgestaan van de doden, 

opgevaren naar de hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader; 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest; 

ik geloof de heilige, katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 

vergeving van de zonden, 

de opstanding van het lichaam 

en het eeuwige leven. 

Amen. 

 

Psalm 34: 4 

4 Komt nader, ziet en proeft, 

opdat men smake naar waardij 

des HEREN goedheid. Zalig hij 

die veilig bij Hem toeft. 

Die thuis hoort in Gods kring, 

dient met ontzag zijn hoog bewind. 

Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt 

wacht u verzadiging.

Avondmaalsgebed 

Opwekking 

Gebruik van brood en wijn 

Lofprijzing 

‘Onze Vader’ 

 

Psalm 34: 7, 9 

7 Wie God roept hoort Hij aan 

en Hij verlost wie is benard. 

Hij zal gebrokenen van hart 

in gunst terzijde staan. 

Wie 's HEREN recht betracht 

vindt in de wereld droefenis, 

maar God, die zijn verlosser is, 

blijft op zijn heil bedacht. 

9 De HEER verlost en spaart 

het leven van wie Hem bemint. 

Al wie bij God zijn toevlucht vindt 

wordt schuldeloos verklaard. 

 

Collecteaankondiging 

1. Diaconie 

2. Kerkelijke kassen en kerk 

 

Gezang 169: 5, 6 

5 Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 

Gij Opgang uit den hoge, 

die onze ziel hebt vrijgekocht, 

dat zij U dienen moge, 

Gij herder die 't verloorne zoekt, 

de hemel heeft ons niet vervloekt: 

God is om ons bewogen. 

6 Zingt dan de Heer, stemt allen in 

met ons die God lof geven: 

Hij schiep ons voor een nieuw begin, 

hoeveel wij ook misdreven. 

Hij riep ons uit de nacht in 't licht 

van zijn genadig aangezicht. 

in Christus is ons leven! 

 

Zegen 


