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Welkom 
 
Psalm 92: 1 en 2 (berijming 2021) 
1. Goed is het U te danken, 
uw naam te prijzen, HEER, 
te zingen tot uw eer 
bij harp- en citerklanken. 
Goed is het in de morgen 
te spreken van uw macht. 
Goed is het in de nacht 
te danken voor uw zorgen. 
2. U maakt mij opgetogen; 
ik juich om wat U doet. 
Wat U verricht is goed; 
blij zal ik U verhogen. 
Hoe groot zijn, HEER, uw werken; 
uw wijsheid kent geen maat. 
Een dwaas is niet in staat 
daar iets van op te merken. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Psalm 94: 5 en 6 
5 Wie zal toch inzicht u verschaffen: 
God, die zijn wet gaf, zou niet straffen? 
God, die de mens zijn wegen leert, 
zou dulden dat men Hem niet eert? 
Hij kent het hart, Hij weet hoe klein 
en ijdel 's mensen plannen zijn. 
6 Gezegend is de mens, o HERE, 
dien Gij kastijdt, dien Gij wilt leren. 
Bij U is hem het heil gewis, 
wanneer de onheilsdag daar is. 
Maar ieder die uw weg veracht 
valt in de kuil, - hem wordt het nacht. 
 
Gods wil voor ons leven 
 
Op Toonhoogte 265: 1 en 3 
1 Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 
3 Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
May my will forever be 
evermore Your own. 
Never let my heart grow cold.  
Never let me go. 
Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
 
Gebed   
 
Op Toonhoogte 522 
Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat 
onder haar vleugels, waar het veilig zat 
tegen regen, tegen zonneschijn. 

Heer, zo wil ik bij U zijn. 
In de schaduw van uw vleugels 
wil ik schuilen, wil ik schuilen, 
in de schaduw van uw vleugels 
wil ik schuilen, O Heer. 
Refrein 
U bent mijn toevlucht, 
U bent mijn sterkte, 
U bent mijn schuilplaats, 
U, O Heer. 
In de schaduw van uw vleugels 
wil ik schuilen, wil ik schuilen, 
in de schaduw van uw vleugels 
wil ik schuilen, O Heer. 
(Refrein) 
Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat 
onder haar vleugels, waar het veilig zat. 
Zoals dat kuikentje, klein en teer, 
wil ik schuilen, O Heer. 
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas 
 
Bijbellezing Ezra 9: 1-15 (NBV21) 
De schuld van het volk 
1Toen deze zaken afgehandeld waren, kwamen 
de leiders naar mij toe en zeiden: ‘Het volk van 
Israël, met inbegrip van de priesters en de 
Levieten, heeft zich niet afzijdig gehouden van de 
bevolking van het land en ook niet van de 
gruwelijke gebruiken van de Kanaänieten, 
Hethieten, Perizzieten, Jebusieten, Ammonieten, 
Moabieten, Egyptenaren en Amorieten. 2Ze 
hebben namelijk meisjes van die volken tot vrouw 
genomen, voor zichzelf en voor hun zonen, en zo 
hebben zij, het heilige zaad, zich vermengd met 
de bevolking van het land. De leiders en 
bestuurders gingen in deze ontrouw voorop.’ 
3Zodra ik dit hoorde, scheurde ik mijn kleren en 
mijn mantel. Ik trok het haar uit mijn hoofd en mijn 
baard, en ging zitten, verbijsterd. 4En allen die 
vanwege de ontrouw van de ballingen de 
dreigende woorden van de God van Israël 
vreesden, kwamen bij mij. Zo bleef ik verbijsterd 
zitten tot het avondoffer. 5Toen stond ik op, 
beëindigde mijn boetedoening, en met 
gescheurde kleren en mantel viel ik op mijn 
knieën en hief mijn handen op naar de HEER, mijn 
God. 6Ik zei: ‘Mijn God, ik schaam me, mijn God, 
ik ben te beschaamd om mijn gezicht naar U op te 
heffen, want onze zonden reiken tot boven ons 
hoofd en onze schuld is zo hoog als de hemel. 
7Vanaf de dagen van onze voorouders tot aan 
deze dag zijn wij zeer schuldig tegenover U, en 
vanwege onze zonden zijn wij, onze koningen, 
onze priesters, overgeleverd aan de macht van de 
koningen van andere landen, aan geweld, aan 
gevangenschap, aan plundering, en aan openlijke 
schande, zoals nu. 8En toch heeft de HEER, onze 
God, onlangs zijn erbarmen getoond door een 
deel van ons volk te laten ontkomen, en door ons 
een houvast te geven in zijn heilige plaats. Onze 
God heeft onze ogen doen oplichten en ons in 
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onze slavernij weer wat levensmoed gegeven. 
9Want wij zijn slaven, en in onze slavernij heeft 
onze God ons niet verlaten. Hij heeft de koningen 
van Perzië gunstig gestemd jegens ons, om ons 
weer levensmoed te geven opdat wij de tempel 
van onze God kunnen laten herrijzen en hem uit 
de puinhopen herstellen, en om voor ons als een 
veilige muur in Juda en in Jeruzalem te zijn. 10En 
wat, onze God, was daarop ons antwoord? 
Veronachtzaamd hebben wij uw geboden, 11die U 
ons gegeven hebt bij monde van uw dienaren, de 
profeten, die zeiden: “Het land dat jullie 
binnengaan en in bezit nemen is een 
verontreinigd land, bezoedeld door de bevolking 
van het land met haar gruwelijke gebruiken. Zij 
hebben het met hun onreinheid gevuld, van het 
ene einde tot het andere. 12Geef daarom jullie 
dochters niet aan hun zonen, en neem hun 
dochters niet voor jullie zonen tot vrouw. Draag 
nooit bij aan hun voorspoed en geluk. Dan zullen 
jullie sterk zijn en het goede van het land eten, en 
het voor altijd voor jullie kinderen in bezit nemen.” 
13Na alles wat ons is overkomen vanwege onze 
slechte daden, vanwege onze grote schuld, nu U, 
onze God, ons minder hebt gestraft dan wij 
verdienden en U er zelfs voor gezorgd hebt dat dit 
deel van het volk ontkomen is – 14zouden wij nu 
opnieuw uw geboden met voeten treden door 
huwelijken aan te gaan met deze volken die zulke 
gruwelijke gebruiken kennen? Zou U dan niet zo 
woedend worden dat U ons zou vernietigen, en 
niemand het zou overleven, niemand zou 
ontkomen? 15HEER, God van Israël, U bent 
rechtvaardig, want wij zijn ontkomen, wij zijn 
overgebleven tot op deze dag. Schuldig staan wij 
hier voor U – hoe kunnen we U zo onder ogen 
komen?’ 
 
Psalm 95: 4 (berijming 1773) 
4.Want Hij is onze God, en wij 
zijn 't volk van Zijne heerschappij, 
de schapen, die Zijn hand wil weiden. 
Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 
gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 
verhardt u niet, maar laat u leiden. 
 
Preek 
 
Gezang 358: 1, 2 en 5 
1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 
2 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 
het heilig feest van uw gedachtenis; 
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 
in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 
5 Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood 
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, 
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; 
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij. 
 

Viering van het avondmaal (Formulier 2) 
Onderwijs over het Heilig Avondmaal 
Gebed 
Viering 
 
Psalm 103: 3 
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. 
 
Dankzegging en voorbeden  
Mededelingen 
Collecteaankondiging 

1. Schuldhulpmaatje 
2. Kerkelijke kassen en kerk 

 
De kinderen komen terug 
 
Op Toonhoogte 111: 1 en 2 
1 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren 
vast in handen heeft. 
Refrein 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op Zich nam. 
2 Verdreven is de schaduw van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder, 
alles is volbracht. 
Refrein 
 
Zegen 


