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Welkom en mededelingen 
 
Op Toonhoogte 122 
1 Lam van God, lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, ontferm U, 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
2 Lam van God, lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, geef vrede, 
Heer, geef vrede overal. 
Heer, geef vrede overal. 
 
Stil gebed, votum en groet  
 
Gezang 436: 1 en 4 
1 Jezus neemt de zondaars aan. 
Roept dit troostwoord toe aan allen 
die verdwaald, van Hem vandaan, 
in het donker struiklen, vallen. 
Hij leert hun zijn wegen gaan: 
Jezus neemt de zondaars aan. 
4 Komt gij allen, komt tot Hem, 
weest niet meer bedroefd, verslagen. 
Jezus roept u, — hoort zijn stem, 
kindren van zijn welbehagen. 
Allen moogt gij tot Hem gaan: 
Jezus neemt de zondaars aan. 
 
Gebed 
 
Bijbellezing: Psalm 130 (NBV21) 
1Een pelgrimslied. 
Uit de diepte roep ik tot U, HEER, 
2HEER, hoor mijn stem, 
wees aandachtig, luister 
naar mijn roep om genade. 
3Als U de zonden blijft gedenken, HEER, 
HEER, wie houdt dan stand? 
4Maar bij U is vergeving, 
daarom eert men U met ontzag. 
5Ik zie uit naar de HEER, 
mijn ziel ziet uit naar Hem 
en verlangt naar zijn woord, 
6mijn ziel verlangt naar de HEER, 
meer dan wachters naar de morgen, 
meer dan wachters uitzien naar de morgen. 
7Israël, hoop op de HEER! 
Bij de HEER is genade, bij Hem 
is bevrijding, altijd weer. 
8Hij zal Israël bevrijden 
uit al zijn zonden. 
 
Heidelbergse Catechismus, zondag 21 
Vraag en antwoord 56 
56. Vraag: Wat gelooft gij aangaande de vergeving 
van de zonden? 
Antwoord: Dat God op grond van de genoegdoe-
ning door Christus mij al mijn zonden en ook mijn 
zondige aard, waartegen ik mijn leven lang te strij-
den heb, niet meer wil toerekenen, maar mij uit 

genade de gerechtigheid van Christus schenkt op-
dat ik nimmer in het gericht van God zal komen. 
 
Gezang 436: 5 en 6 
5 Dit vertroost mij, geeft mij moed: 
Zijn mijn zonden als scharlaken, 
Hij zal door zijn kostbaar bloed 
wit als sneeuw mijn leven maken. 
Hij zal mij terzijde staan: 
Jezus neemt de zondaars aan. 
6 Hoe 't geweten spreekt in mij, 
hoe de wet mij aan wil klagen, 
Die mij oordeelt, spreekt mij vrij, 
Hij heeft zelf mijn schuld gedragen, 
en mijn zonden weggedaan: 
Jezus neemt de zondaars aan. 
 
Preek 
 
Psalm 32: 1, 2 en 3 
1 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven 
en toegedekt al wat hij had misdreven, 
God rekent hem zijn dwalingen niet aan - 
heil hem, die recht voor God is komen staan! 
Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde, 
in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde, 
want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand, 
mijn leven werd zo dor als dorstig land. 
2 Nu heb ik, HEER, mijn zonde U beleden: 
ik weet dat ik uw wet heb overtreden. 
Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld, 
maar Gij vergaaft het, Gij verzoent mijn schuld. 
Laat daarom tot U komen uw beminden, 
stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden. 
Duistere vloeden stormen op hen aan, 
Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan. 
3 Gij zijt, o HEER, mijn schuilplaats en mijn haven, 
Gij zult aan mij al uw beloften staven. 
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, 
omringt met liedren van bevrijding mij! 
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, 
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. 
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, 
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan. 
 
Gebed 
 
Collecten 

1. Red een Kind 
2. Kerkelijke kassen en kerk 

 
Gezang 481: 2 en 4 
2 Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 
4 Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
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uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 
 
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. 
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 136: 13 
13 Aan den God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Zegen (3x amen) 
 


