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Psalm 98: 1 en 3

Welkom



vervolg



vers 3



vervolg



stilte



Stil gebed

Bemoediging

Groet

Heer, ik kom tot U



gebed



Gebed

Schriftlezing



Schriftlezing:

Micha 7: 7 t/m 20



vervolg

7Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, 

ik blijf hopen op de God die mij redding 

zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.
8Jij die me haat, maak je niet vrolijk over 

mij.

Al ben ik gevallen, ik sta op,

al is het donker om mij heen, de HEER is 

mijn licht.



vervolg

9De toorn van de HEER zal ik dragen

– ik weet, ik heb tegen hem gezondigd

– tot hij voor mij heeft gepleit,

mij recht heeft verschaft.

Hij zal me naar het licht voeren

en ik zal zijn gerechtigheid aanschouwen.
10Zij die me haat zal het zien en 

beschaamd zijn,



vervolg

zij die me vroeg: ‘Waar is hij dan, de

HEER, je God?’

Ik zal toekijken en genieten wanneer ze 

als straatvuil vertrapt wordt.
11Dat is de dag om je muren op te bouwen,

de dag dat je grenzen worden verlegd.
12Die dag zal men bij je komen,

van Assyrië tot de steden van Egypte,



vervolg

van Egypte tot aan de Eufraat,

en vanaf de zee in het westen tot aan 

de hoogste berg.
13En de aarde zal worden verwoest,

om haar bewoners, vanwege hun daden.
14Weid uw volk met uw staf,

uw geliefde kudde die eenzaam leeft

in het woud, omringd door vruchtbaar land.



vervolg

Mogen ze weiden in Basan en Gilead,

als in de dagen van weleer.
15Als in de dagen van zijn bevrijding uit 

Egypte laat ik dit volk wonderbaarlijke 

daden zien.
16De volken zullen het zien en beschaamd 

staan, beroofd van hun kracht,

doof en met de hand op de mond.



vervolg

17Ze zullen stof likken als een slang,

als dieren die kronkelen over de grond.

Sidderend zullen ze uit hun burchten 

komen, vol ontzag voor de HEER, onze 

God. Ze zullen u vrezen!
18Wie is een God als u, die schuld vergeeft

en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet 

woedend op wie er van uw volk nog over 

zijn;



liever toont u hun uw trouw.
19Opnieuw zult u zich over ons ontfermen

en al onze zonden tenietdoen.

Onze zonden werpt u in de diepten van de 

zee.
20U bewijst Jakob uw trouw en Abraham 

uw goedheid, zoals u gezworen hebt aan 

onze voorouders, in de dagen van weleer.

Psalm 119: 40



vervolg



Verkondiging



Verkondiging

Lied 755: 1 en 2





Lied 755: 1 en 2



vervolg



vers 2



vervolg



geloofsbelijdenis



Lied 705: 1 en 2

Geloofsbelijdenis 



vervolg



vers 2



vervolg



Viering Heilig Avondmaal



Onderwijzing bij het Avondmaal

Gebed 



Lied 672: 4, 5 en 6

Gebed



vervolg



vers 5



vervolg



vers 6



vervolg



Instellingswoorden



Nodiging

Instellingswoorden 



Gemeenschap van brood en wijn

Nodiging



Pastorale mededelingen

Gemeenschap van brood en wijn

in een lopende viering 



Pastorale mededelingen

Gebed



collecteaankondiging

Dankgebed

Voorbeden  
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Lied 23b: 2, 4 en 5



vervolg



vers 4



vervolg



vers 5



vervolg



Zegen



Zegen

Gezongen: Amen



Een gezegende week gewenst
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