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Welkom en mededelingen 

 

Psalm 62: 4 en 5 

4 Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 

Hij immers schenkt u altijd weer 

zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen. 

Wankel dan niet, want Hij staat vast, 

Hij is, ook als het onheil wast, 

uw rots, uw enige vertrouwen. 

5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 

mijn naam rust in de schutse Gods. 

O volk, uw God laat u niet vallen. 

Als gij voor Hem uw hart uitstort, 

vertrouw dat gij gezegend wordt: 

God is een schuilplaats voor ons allen. 

 

Stil gebed, votum en groet  

 

Gezang 21: 1 en 3 

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! 

3 Welgelukzalig is ieder te noemen, 

die Jakobs God als helper heeft! 

Wat zou hem schaden, 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! 

 

Gebed 

 

Bijbellezing: Klaagliederen 3: 25-39 
25Goed is de HEER voor wie Hem zoekt en zich op 

Hem verlaat. 
26Goed is het geduldig te hopen op de HEER die 

redding brengt. 
27Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn 

jeugd. 
28Laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig, als het 

hem wordt opgelegd. 
29Laat hij zich neerwerpen en stof likken, 

misschien is er hoop. 
30Laat hij zijn wang bieden aan wie hem slaat, laat 

hij verzadigd raken van hoon. 
31Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig. 
32Als Hij leed berokkent, ontfermt Hij zich ook, zo 

groot is zijn liefde; 
33slechts met tegenzin brengt Hij leed en 

rampspoed over de mensen. 
34Dat men overal op aarde gevangenen vertrapt, 
35dat men iemands rechten schendt onder de 

ogen van de Allerhoogste, 

36dat men een mens een eerlijk vonnis onthoudt – 

zou de Heer het niet zien? 
37Wie is het die spreekt en het is er? Zou de Heer 

het niet zijn die gebiedt? 
38Komt uit de mond van de Allerhoogste niet goed 

zowel als kwaad? 
39Wat klaagt een mens zolang hij nog leeft? Laat 

hij klagen over zijn zonden! 

 

Psalm 70: 2 

2 Laat die U zoeken in hun nood 

verheugd een vrolijk lied beginnen. 

Laat allen die uw heil beminnen 

voortdurend zingen: God is groot! 

Maar ik ben arm, zie mijn ellende. 

Haast U tot mij, bevrijd mij, HEER! 

Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer, 

maar spoed U om mijn lot te wenden. 

 

Preek 

 

Gezang 182: 1 en 2 

1 Jezus, leven van ons leven, 

Jezus, dood van onze dood, 

Gij hebt U voor ons gegeven, 

Gij neemt op U angst en nood, 

Gij moet sterven aan uw lijden 

om ons leven te bevrijden. 

Duizend, duizendmaal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 

2 Gij die alles hebt gedragen 

al de haat en al de hoon, 

die beschimpt wordt en geslagen, 

Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 

als de minste mens gebonden, 

aangeklaagd om onze zonde. 

Duizend, duizendmaal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 

 

Gebed 

Collecten: 

1. Voedselzekerheid Mozambique 

2. Evangelisatie 

 

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; 
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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. 

 

Gezang 21: 4 en 7 

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, 

houdt ook ons zwak geloof in stand. 

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! 

 

Zegen (3x amen) 


