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Welkom door de kerkenraad

Lied 245: 1 en 2 (staand)



vervolg



vers 2



vervolg



Votum en groet



Stil gebed

Bemoediging

Groet

Lied 273 (Klein gloria)



Gebed 



Gebed om opening van 

het Woord

1e Schriftlezing en Psalm 30



1e Schriftlezing 

Psalm 30



Psalm 30:1

301Een psalm. Een lied bij de inwijding van 

de tempel. Van David.



vervolg



vervolg 1e Schriftlezing



2Hoog wil ik U prijzen, HEER, want U hebt 

mij gered en mijn vijand geen reden 

gegeven tot vreugde.
3HEER, mijn God, ik riep U te hulp en U hebt mij 

genezen.
4HEER, U trok mij uit het dodenrijk omhoog,

ik daalde af in het graf, maar U hield mij in leven.
5Zing voor de HEER, u die Hem trouw bent,

loof zijn heilige naam.

vervolg



vervolg

6Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde 

een leven lang.

Met tranen slapen we ’s avonds in, ’s morgens 

staan we juichend op.
7In mijn overmoed dacht ik: Nooit zal ik wankelen.
8HEER, U had mij lief en ik stond als een machtige 

berg, U verborg uw gelaat en ik bezweek van 

angst.
9U, HEER, roep ik aan, U, Heer, smeek ik om 

genade.



10Wat baat het U als ik sterf, als ik afdaal in 

het graf?

Kan het stof U soms loven en getuigen van uw 

trouw?
11Luister, HEER, en toon uw genade, HEER, 

kom mij te hulp.
12U hebt mijn klacht veranderd in een dans,

vervolg



Psalm 30: 5

mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde 

gehuld.
13Mijn ziel zal voor U zingen en niet zwijgen.

HEER, mijn God, U wil ik eeuwig loven.



vervolg



2e Schriftlezing



2e Schriftlezing 

2 Korintiërs 12: 7b t/m 10



vervolg

Om te verhinderen dat ik mezelf zou 

verheffen, werd mij een doorn in het vlees 

gestoken: ik word gekweld door een engel van 

Satan. 8Ik heb de Heer driemaal gesmeekt ervoor 

te zorgen dat hij bij me wegging. 9Zijn antwoord 

was: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn 

kracht openbaart zich juist ten volle wanneer 

iemand zwak is.’ Dus laat ik me veel liever 

voorstaan op mijn zwakheden, opdat de kracht 

van Christus in mij komt wonen.



Lied 675: 2

10Daarom schep ik vreugde in mijn 

zwakheden, in beledigingen, nood, 

vervolging en ellende die ik onderga 

omwille van Christus. In mijn zwakheid 

ben ik sterk.



vervolg



vervolg



vervolg



verkondiging



Verkondiging

Medicijn tegen overmoed “In mijn 

overmoed dacht ik: Nooit zal ik 

wankelen…”(Psalm 30: 7)
Hemelhoog Lied 555





Hemelhoog Lied 555: 1, 2 en 3

(Melodie Lied 103c)



vers 2

Dank U, Vader van de lichten, 

voor de sterren en de maan, 

dank dat U mij niet een dwaalweg 

door de duisternis laat gaan, 

dank U voor het licht der wereld, 

voor de zon van mijn bestaan. 



vvers 3

Dank U, Jezus, voor uw liefde, 

uw nabijheid en geduld, 

voor het offer van uw leven, 

de vergeving van mijn schuld, 

dank dat mij het licht van Pasen 

met de moed der hoop vervult. 



geloofsbelijdenis

Dank U, Geest, voor al uw gaven, 

voor het goede wijd en zijd, 

voor de klank der instrumenten, 

de muziek U toegewijd, 

dank U voor een koor van stemmen, 

dit uur en te allen tijd.



Geloofsbelijdenis 

Psalm 68: 7



vervolg



vervolg



Dankgebed 



Dankgebed 

Aankondiging Collecte
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Slotlied

Lied 704: 1, 2 en 3 (staand)



vervolg



vers 2



vervolg



vers 3



vervolg



zegen



Zegen

Gezongen: Amen



Een gezegende week gewenst
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