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    Thema: ‘Vaste rots van mijn behoud’

Zingen voor de dienst:
- Opw. 533 (Eén klein kind)
- Lied 506 (Wij trekken in een lange stoet)  

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 73:9,10
9. Nu blijf ik bij U voor altijd,
 God die mij troost, die bij mij zijt,
 mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
 die mij in liefde houdt omvangen.
 Gij neemt mij bij de rechterhand,
 Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
 uw wijsheid is het die mij leidt
 en eenmaal kroont met heerlijkheid.

10. Wien heb ik in den hemel, Heer,
 behalve U, mijn troost en eer?
 Wat kan op aarde mij bekoren?
 Alleen bij U wil ik behoren.
 Al zou mijn vlees en hart vergaan,
 toch zal ik, God, voor U bestaan,
 wien ik mijn leven toevertrouw,
 Gij zijt de rots waarop ik bouw.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Gez. 174 (bundel ‘38: Vaste rots van mijn behoud)
1. Vaste rots van mijn behoud,
 als de zonde mij benauwt,
 laat mij steunen op uw trouw,
 laat mij rusten in uw schaûw,
 waar het bloed door u gestort,
 mij de bron des levens wordt.

2. Jezus, niet mijn eigen kracht,
 niet het werk door mij volbracht,
	 niet	het	offer	dat	ik	breng,
 niet de tranen die ik pleng,
 schoon ik ganse nachten ween,
 kunnen redden, Gij alleen.



3. Zie, ik breng voor mijn behoud
 U geen wierook, mirr’ of goud;
 moede kom ik, arm en naakt,
 tot de God, die zalig maakt,
 die de arme kleedt en voedt,
 die de zondaar leven doet.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 40 (NBV)
1Voor de koorleider. Van David, een psalm. 

2Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht en hij boog zich naar mij toe, hij heeft 
mijn roep om hulp gehoord. 3Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit 
het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. 4Hij gaf 
mij een nieuw lied in de  mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien 
vol ontzag en vertrouwen op de HEER. 
5Gelukkig de mens  die vertrouwt op de HEER en zich niet keert tot 
hoogmoedigen, tot hen die verstrikt zijn in leugens.
 
6Veel wonderen hebt u verricht, veel goeds voor ons besloten, HEER, mijn 
God. Niemand is te vergelijken met u! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, 
het	is	te	veel	om	op	te	sommen.	7Offers	en	gaven	verlangt	u	niet,	brand-	en	
reinigingsoffers	vraagt	u	niet.	Nee,	u	hebt	mijn	oren	voor	u	geopend	8en	nu	kan	
ik zeggen: ‘Hier ben ik, over mij is in de boekrol geschreven.’ 9Uw wil te doen, 
mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik uw wet. 10Wanneer het volk bijeen is, 
spreek ik over uw rechtvaardigheid, ik houd mijn lippen niet gesloten, u weet het, 
HEER. 

11Ik zwijg niet over uw goedheid, maar getuig van uw trouw en uw hulp. In de 
kring van het volk verheel ik niet hoe liefdevol, hoe trouw u bent. 12U, HEER, u 
weigert mij uw ontferming niet, uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren, 
13ook nu rampen mij omringen, talloos vele, nu mijn zonden mij achtervolgen en 
ik geen uitweg zie, nu ze talrijker zijn dan de haren op mijn hoofd en de moed mij 
is ontzonken. 

14Wil uitkomst brengen, HEER, HEER, kom mij haastig te hulp. 15Laat 
beschaamd en vernederd worden wie mij naar het leven staan, met schande 
terugwijken wie mijn ongeluk zoeken, 16van schaamte verstommen wie de spot 
met mij drijven. 17Wie bij u hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn,
wie van u hun redding verwachten zullen steeds weer zeggen: ‘Groot isde HEER.’
18Ik	ben	arm	en	zwak,	Heer,	denk	aan	mij.	U	bent	mijn	helper,	mijn	bevrijder,	mijn	
God, wacht niet langer.

4. Eenmaal als de stonde slaat,
 dat dit lichaam sterven gaat,
 als mijn ziel uit d’ aardse woon
	 opklimt	tot	des	rechters	troon,-
 Rots der eeuwen, in uw schoot
 berg mijn ziele voor de dood.



Zingen: Ps. 62:1,4,5
1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
 van Hem verwacht ik altijd weer
	 mijn	heil,	-	op	Hem	toch	kan	ik	bouwen.
 Ik wankel niet, want Hij staat vast:
 mijn toevlucht, als het water wast,
 mijn rots, mijn enige vertrouwen.

4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
 Hij immers schenkt u altijd weer
	 zijn	heil,	-	op	Hem	toch	kunt	gij	bouwen.
 Wankel dan niet, want Hij staat vast,
 Hij is, ook als het onheil wast,
 uw rots, uw enige vertrouwen.

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
 mijn naam rust in de schutse Gods.
 O volk, uw God laat u niet vallen.
 Als gij voor Hem uw hart uitstort,
 vertrouw dat gij gezegend wordt:
 God is een schuilplaats voor ons allen.

Verkondiging 

Zingen: Lied 911
1. Rots waaruit het leven welt,
 berg mij voor het wreed geweld;
 laat het water met het bloed
 dat Gij stort in overvloed
 als een bron van Sion zijn,
 die ontspringt in de woestijn.

3. Ja, Gij zijt het die mij redt
 van uw eigen strenge wet,
 van mijn eigen dwaze schuld
 die Gij delgt in uw geduld,
 God die al mijn kwaad verdroeg,
 uw genade is genoeg.

5. Als ik eens het leven laat
 en de adem mij ontgaat,
 als mijn oog gebroken is,
 als mijn ziel gedoken is
 in de dorre doodsvallei,
 o Gij rots, wees daar nabij!

2. Niet de arbeid die ik lijd,
 niet mijn ijver en mijn strijd,
 niet mijn have en mijn goed
 komt uw eisen tegemoet,
 ook mijn tranen en verdriet
 zijn voor niets, redt Gij mij niet.

4. Wat ik in mijn handen houd
 is uw kruis tot mijn behoud.
 Gij die naakten overkleedt,
 die tot redding zijt gereed,
 die melaatsen rein doet zijn,
 kleed mij, red mij, maak mij rein.



Dankgebed

Inzameling van de gaven;  1e collecte bestemd voor de Diakonie
     2e collecte bestemd voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: Opw. 687
1. Heer, wijs mij Uw weg
 en leid mij als een kind
 dat heel de levensweg
 slechts in U richting vindt
 Als mij de moed ontbreekt
 om door te gaan
 troost mij dan liefdevol
 en moedig mij weer aan

3. Heer, leer mij Uw wil
 aanvaarden als een kind
 dat blindelings en stil
 U vertrouwd, vrede vindt
 Als mij de wil ontbreekt
 uw weg te gaan
 spreek door Uw woord en Geest
 mijn hart en leven aan

Heenzending en Zegen

Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415:3
3. Amen, amen, amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
 Amen, God, uw naam ter eer!

De collecte bij de uitgang is bestemd voor Pastoraat en Eredienst

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?
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2. Heer, leer mij Uw weg
 die zuiver is en goed
 Uw woord is onderweg
 als een lamp voor mijn voet
 Als mij het zicht ontbreekt
 het donker is
 leidt mij dan op Uw weg
 de weg die eeuwig is

4. Heer, toon mij Uw plan
 maak door Uw Geest bekend
 hoe ik U dienen kan
 en waarheen U mij zendt
 Als ik de weg niet weet
 de hoop opgeef
 toon mij dat Christus)
 heel mijn weg gelopen heeft)2x


