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Welkom en mededelingen 

 

Op Toonhoogte 280 

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 

in uw nabijheid wil 'k zijn. 

Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, 

U maakt mij heilig en rein. 

In de schuilplaats van de Allerhoogste 

blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 

Uw schaduw beschermt mij, 

uw troon is mijn toevlucht. 

U bent mijn leven, mijn eer. 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Psalm 142: 1 en 6 

1 Tot God den HEER hief ik mijn stem, 

ik riep tot God, ik smeekte Hem. 

Alles, alles wat mij benauwt 

heb ik den HERE toevertrouwd. 

6 Red mij van wie te sterk mij is, 

voer mij uit zijn gevangenis, 

dat ik U, HEER, dat ik U dan 

mijn Heer en God weer loven kan. 

 

Gebed 

 

Bijbellezing: Klaagliederen 3: 1-24 

Derde lied: wanhoop en hoop 
1Ik ben de mens die te lijden heeft onder de stok 

van zijn toorn. 
2Hij leidt mij en voert mij – in een lichtloos duister. 
3Tegen mij heft Hij zijn hand op, steeds opnieuw, 

dag na dag. 
4Mijn vlees en mijn huid doet Hij wegteren, en al 

mijn botten breekt Hij. 
5Hij sluit mij in en omringt me met gif en 

tegenspoed. 
6Hij laat mij in duisternis wonen, als de doden van 

eeuwen her. 
7Hij trekt een muur rond mij op, ik kan er niet uit; 

zwaar zijn mijn bronzen ketenen. 
8Al schreeuw ik en roep ik om hulp, Hij wil mijn 

gebed niet horen. 
9Hij verspert mij de weg met rotsblokken, mijn 

paden maakt Hij krom. 
10Als een beer loert Hij op mij, als een leeuw in 

het verborgene. 
11Hij dringt me opzij, Hij verscheurt me en 

verwoest mijn leven. 
12Hij spant zijn boog en kiest mij als doelwit voor 

zijn pijlen. 
13Hij treft mij in het hart met de pijlen uit zijn koker. 
14Dag na dag moet ik het ontgelden in het spotlied 

van mijn volk. 
15Hij verzadigt mij met bittere kruiden, Hij geeft me 

alsem te drinken in overvloed, 

16Hij laat me mijn tanden stukbijten op stenen, Hij 

drukt mij neer in het stof. 
17Mijn leven is verstoken van vrede, geluk is mij 

vreemd geworden. 
18Steeds denk ik: Verdwenen is mijn glans, 

vervlogen mijn hoop op de HEER. 
19Gedenk mijn nood en mijn zwervend bestaan, 

de alsem en het gif. 
20Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep 

terneergeslagen. 
21Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd 

ik vast: 
22De HEER bewijst zijn liefde: wij zijn nog in leven! 

Zijn ontferming kent geen einde. 
23Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – 

Veelvuldig blijkt uw trouw! 
24Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop 

is op Hem gevestigd. 

 

Psalm 89: 16 en 17 

16 Hoelang, hoelang nog, HEER? Verbergt Gij U altijd? 

Hoelang nog laait het vuur van uw verbolgenheid? 

Zie hoe vergankelijk, hoe nietig is het leven 

dat Gij het mensenkind, uw schepsel, hebt gegeven. 

Wie op de aarde zal de bittre dood niet proeven, 

en welke sterveling ontkomt er aan de groeve? 

17 O laat ons, Here God, niet vallen uit uw hand. 

Doe ook voor ons geslacht uw oude woord gestand. 

Waar is uw gunst, o God, het heil van lang geleden, 

aan Davids huis verpand met goddelijke eden? 

Erbarm U over ons, wil onze smaad gedenken, 

de hoon waarmee ons thans de grote volken krenken. 

 

Preek 

 

Schriftberijmingen 12: 3 en 4 
Melodie: psalm 22 

3 Hij, Man van smart, veroordeeld voor 't gerecht, 

Hij droeg de vloek, die ons was aangezegd. 

't Is onze smart, die op Hem werd gelegd. 

Ons overtreden 

heeft Hem verwond; de ongerechtigheden, 

door ons begaan, 

zijn op Hem neergekomen; 

de straf, die ons de vrede toe doet stromen, 

die nam Hij aan. 

4 Hij was volmaakt getrouw aan Gods verbond. 

Zijn striemen zijn genezing onzer wond. 

Wij dwaalden als verloren schapen rond 

op eigen paden. 

God heeft zijn knecht met onze last beladen; 

Hij heeft geboet, 

Niet Hij, slechts wij zijn schuldig, 

maar Hij vergoot gewillig en geduldig 

zijn kostbaar bloed. 

 

Gebed 
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Collecten 

1. Mercy ships 

2. Emeritikas 

 

Op Toonhoogte 211 

U bent mijn schuilplaats Heer, 
U vult mijn hart steeds weer 
met een verlossingslied. 
Telkens als ik angstig ben, 
steun ik op U. 
Ik vertrouw op U. 
Als ik zwak ben, ben ik sterk 
in de kracht van mijn Heer. 
 

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 33: 7 en 8 

7 Heil hem, die hoopt in vrees en beven 

op Gods genadig aangezicht. 

Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 

God houdt het oog op hem gericht. 

Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen 

wie zijn hulp verbeidt. 

Koninklijk van gaven wil de HERE laven 

wie ontbering lijdt. 

8 Wij wachten stil op Gods ontferming, 

ons hart heeft zich in Hem verheugd. 

Hij komt te hulp en geeft bescherming, 

zijn heilge naam is onze vreugd. 

Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden, 

uw barmhartigheid. 

God, op wien wij wachten, geef ons moed en 

krachten 

nu en voor altijd. 

 

Zegen (3x amen) 


