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Orde van dienst
Voorganger: ds. Wim Vermeulen
Ouderlingen van dienst: Hilbert Onvlee, Arie Westerhout,
Lex Dekkers, Gerrit van der Brink
Diaken van dienst: Diederick van Dalen
Organist: Gerrit Christiaan de Gier
Koster: Geerten van Drongelen
Orgelspel: Moderato uit Sonate Nr. 1 over het koraal 'Befiehl du
deine Wege' | J.A. van Eyken (1823-1868)
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Bemoediging en groet
Psalmgebed: Psalm 7



Lezen: Psalm 7 vers 1 t/m 6
Zingen: Psalm 7 vers 3

Sta op, HEER, laat uw toorn ontbranden,
ontruk mij aan des vijands handen.
Betoom zijn woede, help uw knecht,
handhaaf, o HEER, het hoogste recht.
Laat dan de volken U omringen,
en beven voor uw rechtsgedingen.
En Gij die aller Koning zijt,
troon boven hen in heerlijkheid.


Lezen: Psalm 7 vers 9 t/m 14



Zingen: Psalm 7 vers 6

Zij die bevrucht zijn door het kwade
gaan zwanger aan verkeerde daden,
bedrog en onrecht baart hun mond.
Zij tasten in onwaarheid rond.
Zij zullen in de kuil geraken
die zij voor andre mensen maken.
Al hun verderf keert tot hen weer,
komt op hun eigen hoofd eens neer.
Verootmoediging en gebed om het licht van Gods Geest
Schriftlezing: Lukas 23 vers 33 t/m 48
33Aangekomen

bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij
gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van
hem, de ander links. 34Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten
niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar
door erom te dobbelen. 35Het volk stond toe te kijken. De leiders
hoonden hem en zeiden: ‘Anderen heeft hij gered; laat hij nu
zichzelf redden als hij de Messias van God is, zijn uitverkorene!’
36Ook de soldaten dreven de spot met hem, ze gingen voor hem
staan en boden hem zure wijn aan, 37terwijl ze zeiden: ‘Als je de
koning van de Joden bent, red jezelf dan!’ 38Boven hem was een
opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’. 39Een van de
gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘Jij bent toch de
Messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ 40Maar de ander wees hem
terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu
je dezelfde straf ondergaat? 41Wij hebben onze straf verdiend en
worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets

onwettigs gedaan.’ 42En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in

uw koninkrijk komt.’ 43Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog
vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’ 44-45Rond het middaguur

werd het donker in het hele land doordat de zon verduisterde. De
duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de
tempel doormidden. 46En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in Uw
handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de
laatste adem uit. 47De centurio zag wat er gebeurd was en loofde
God met de woorden: ‘Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!’
48De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren en de
gebeurtenissen hadden gadegeslagen, keerden terug naar huis,
terwijl ze zich op de borst sloegen.
Zingen: Gezang 577 (Liedboek 2013)
1 O wereld, zie uw leven
2 Wie heeft U zo geslagen,
hoog aan het kruis geheven,
waarom moet Gij verdragen?
uw heil zinkt in de dood.
die bitterheid en pijn?
De eersteling van allen
Gij zijt toch zonder zonde
laat stil zich welgevallen
toch niet in ’t kwaad gebonden
verdrukking, slagen, hoon en spot. als wij en onze kind’ren zijn.
3 Ik ben het, ik moest boeten,
met handen en met voeten
genageld aan uw kruis.
O Here, die uw leven
voor mij hebt prijsgegeven,
gedenk mij in het paradijs.
Verkondiging

Zingen: Psalm 29 vers 1, 4 en 6
1 Gij die hoog verheven zijt,
geeft den HERE heerlijkheid,
geeft des HEREN naam de eer,
buigt u juichend voor Hem neer.
Hoort de grote stem des HEREN,
alles moet zich tot Hem keren.
Machten, die het hoofd opsteken,
worden stil als God gaat spreken.

4 Uit het hart der duisternis,
uit de nacht van het gemis,
houwt des HEREN stem het licht
als een vlam, een bliksemschicht.
Ja, zijn stem is op de steppe
als de winden die zich reppen;
als de storm zal Hij verschijnen,
beven doet Hij de woestijnen.

6 Boven 't bodemloos geweld
heeft de HEER zijn troon gesteld.
Hij die zetelt op de vloed,
Koning zal Hij zijn voorgoed.
Levenskracht zal Hij ons geven,
ja, zijn volk zal Hij doen leven.
Overvloedig deelt Hij mede
voorspoed en geluk en vrede.

Inzameling van de gaven
1e rondgang: Wijkdiaconie
2e rondgang: Opbouw Wijkgemeente
Collectemuziek: O Mensch, bewein dein’ Sünde groẞ, BWV 622 |
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
O Mensch, bewein dein Sünde groß,
Darum Christus seins Vaters Schoß
Äußert und kam auf Erden;
Von einer Jungfrau rein und zart
Für uns er hie geboren ward,

Er wollt der Mittler werden.
Den Toten er das Leben gab
Und legt dabei all Krankheit ab,
Bis sich die Zeit herdrange,
Daß er für uns geopfert würd,
Trüg unsrer Sünden schwere Bürd
Wohl an dem Kreuze lange.

Viering Heilig Avondmaal


De instellingswoorden



Gebed, gevolgd door gezamenlijk Onze Vader



Geloofsbelijdenis (gezamenlijk gesproken)

Zingen: Gezang 377 vers 1 t/m 4 (Liedboek 2013)

2 Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid mijn
maskers en mijn ijdelheid
o Lam van God, ik kom.

3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind
tast ik naar U, die mij bemint, bij
wie mijn ziel genezing vindto Lam van God, ik kom.

4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
o Lam van God, ik kom.

Nodiging


Tafellied: Gez. 377 vers 5 t/m 7 (Liedboek 2013)

5 Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
Uw ziel, Uw levenskracht wordt
mijn - o lam van God, ik kom.

6 Zoals ik ben - ja, dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
Uw diepe liefde vatten kan o Lam van God, ik kom

7 Zoals ik ben: dat ik uw naam
nu al, met alle heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beaamo Lam van God, ik kom.

Gebeden

Zingen: Gezang 192
allen

mannen

vrouwen

mannen

vrouwen

allen

1 O kostbaar kruis, o wonder Gods
waaraan de prins der glorie stierf
ik wil om U zijn zonder trots
ik acht verlies wat ik verwierf
3 O angst en liefde ondereen
vermengd als water en als bloed
ze wijzen naar het wonder heen
van Hem die op de aarde boet

5 En door Zijn dood en door Zijn
bloed
is nu de wereld dood voor mij
ik ben gestorven, maar voor goed
van heel de dode wereld vrij

2 Bewaar mij dat ik roemen zou
dan in mijns Heren Christus’ dood
Al wat ik anders roemen zou
is niets bij dit mysterie groot
4 Het rode bloed, zijn
koningskleed
bedekt het schandelijke kruis
dat wordt door alles wat Hij leed
de levensboom van ‘t paradijs
De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil
Uw liefde is een groot geheim
zij vraagt geheel mijn hart en ziel

Zegen
Orgelspel: Fuga uit Sonate Nr. 1 over het koraal 'Befiehl du deine
Wege' | J.A. van Eyken (1823-1868)

