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Welkom en mededelingen

31Want

de Heer verwerpt niet voor eeuwig.
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!
32Als

Op Toonhoogte 292
1 U die mij geschapen hebt,
U wil ik aanbidden als mijn God,
in voor- en tegenspoed;
uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.
2 U bent mijn bestemming.
U hebt mij gemaakt om als uw kind
in voor- en tegenspoed
uw liefde uit te stralen.
Dit is mijn bestemming:
dienen met verstand en met gevoel
vanuit gehoorzaamheid.
Heer, U bent mijn doel.
Stil gebed, votum en groet
Op Toonhoogte 243: 1, 2 en 3
1 Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.
2 Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.
3 Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.
Gebed
Op Toonhoogte 243: 4
4 Jezus op uw Woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.
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.
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Psalm 118: 6
6 Des HEREN hand is hoog verheven,
des HEREN rechterhand is sterk.
Ik zal niet sterven, ik zal leven
en zingen van des HEREN werk.
De HEER heeft mij wel zwaar geslagen,
maar niet verlaten in mijn nood,
en zijn genadig welbehagen
gaf mij niet over aan de dood.
Preek
Gezang 440
1 Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht:
de dood van Christus voor de zonden,
van eeuwigheid als grond gelegd.
Die grond zal onverwrikt bestaan,
als aarde en hemel ondergaan.
2 Het is het eeuwige erbarmen,
dat mijn besef te boven gaat,
het zijn de liefdevolle armen,
het is zijn hart, dat openstaat.
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft
die Hem het hart gebroken heeft.
3 O afgrond, waarin alle zonden
verzinken en niet meer bestaan!
O diep geheim van Christus' wonden,
het oordeel is tenietgedaan!
O Heer, uw bloed roept voor altijd:
barmhartigheid, barmhartigheid!
4 Daarop wil ik gelovig bouwen,
getroost, wat mij ook wedervaart;
mij aan Gods vaderhart vertrouwen,
wanneer mijn zonde mij bezwaart.
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid.
Gebed
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Collecten
1. Dit Koningskind
2. Emeritikas
Psalm 103: 1 en 3
1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
3 Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
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 het 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.
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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 103: 9
9 Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des HEREN saam.
Lof zij den HEER in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.
Zegen (3 x amen)

