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Orgelspel tijdens het binnendragen: ‘Amazing Grace’
Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ‘t niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan ‘k zien.
Genade die mij heeft geleerd
Te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
Dat God mij nooit verlaat.
Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.

Welkom
Zingen: Psalm 68 vers 10
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ‘t eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Woord van de kinderen
Zingen: Psalm 30 vers 2
Mijn God, Gij hebt mij, op mijn klacht,
Genezen, en mijn smart verzacht;
Gij hebt mijn ziel, door angst beroerd,
Als uit het graf weer opgevoerd;
Gij hebt het leven mij geschonken:
Ik ben niet in den kuil gezonken.

Gebed

Schriftlezingen:
Psalm 30
1 Een psalm, een lied voor de inwijding van Davids huis.
2 Ik zal U roemen, HEERE, want U hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet
verblijd.
3 HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen en U hebt mij genezen.
4 HEERE, U hebt mijn ziel uit het graf opgehaald; U hebt mij in het leven behouden, zodat
ik in de kuil niet ben neergedaald.
5 Zing psalmen voor de HEERE, gunstelingen van Hem! Loof Hem ter gedachtenis aan 		
Zijn heiligheid.
6 Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedgunstigheid;
overnacht ‘s avonds het geween, ‘s morgens is er gejuich.
7 Ík zei wel in mijn zorgeloze rust: Ik zal voor eeuwig niet wankelen.
8 – Want, HEERE, door Uw goedgunstigheid had U mijn berg vast doen staan. –
Maar toen U Uw aangezicht verborg, werd ik door schrik overmand.
9 Tot U, HEERE, riep ik; ik smeekte de Heere:
10 Wat voor winst is er in mijn bloed, in mijn neerdalen in het graf? Zal het stof U loven?
Zal dat Uw trouw verkondigen?
11 Luister, HEERE, en wees mij genadig; HEERE, wees mijn Helper.
12 U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een reidans,U hebt mijn rouwgewaad
losgemaakt en mij met blijdschap omgord.
13 Daarom zal mijn eer voor U psalmen zingen en niet zwijgen. HEERE, mijn God, voor 		
eeuwig zal ik U loven.
Mattheüs 20 vers 29 - 34
29 En toen zij Jericho uit gingen, volgde een grote menigte Hem.
30 En zie, twee blinden, die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden dat Jezus
voorbijging: Heere, Zoon van David, ontferm U over ons!
31 De menigte bestrafte hen, opdat zij zouden zwijgen; maar zij riepen des te meer:
Ontferm U over ons, Heere, Zoon van David!
32 En Jezus stond stil, riep hen en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal?
33 Zij zeiden tegen Hem: Heere, dat onze ogen geopend worden.
34 En Jezus, Die innerlijk met ontferming bewogen was, raakte hun ogen aan; en meteen
werden hun ogen ziende, en zij volgden Hem.

Zingen: Psalm 66 vers 2 en 4
2. Al ‘t aardrijk smeek’ U, neergebogen;
Het heff’ de schoonste psalmen aan,
Gezangen, die Uw naam verhogen,
De glorie van Uw wonderdaân.
Komt, allen, ziet Gods wijze wegen;
Wat is Zijn werking hoog geducht,
Hetzij Hij ‘t mensdom met Zijn zegen
Bezoekt, of met Zijn strenge tucht!

4. Looft, looft den HEER der legerscharen,
O volken, heft een lofzang aan;
Hij wil ons in het leven sparen,
Ons hoeden op de steilste paân,
Voor wank’len onzen voet bevrijden.
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd,
En ons gelouterd door het lijden,
Gelijk het zilver wordt beproefd.

Overdenking n.a.v. Mattheüs 20 vers 30

		 ‘En zie, twee blinden, die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden dat 		
		 Jezus voorbijging: Heere, Zoon van David, ontferm U over ons!’

Zingen: Joh. de Heer 3 vers 1 - 3
1. Ach, blijf met Uw genade,
Heer Jezus, ons nabij,
opdat ons nimmer schade,
des vijands heerschappij.
2. Ach, blijf in vreugd’ en smarte,
nabij ons met Uw woord,
en neig tot U ons harte,
als ‘t oor Uw roepstem hoort.
3. Ach, blijf Gij met Uw zegen,
nabij ons, rijke Heer,
en schenk ons op Uw wegen,
Uw heilgoed meer en meer.

Gebed om Gods kracht
Zingen: Leid mij Heer, o machtig Heiland, Op Toonhoogte 141 vers 1 - 3
1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland
Door dit leven aan uw hand.		
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
Wees mijn Gids in ‘t barre land.		
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,		
Vul mij met uw Geest steeds meer,
Vul mij met uw Geest steeds meer.

2. Laat mij zijn een Godsgetuige,
Sprekend van U meer en meer.
Leid mij steeds door uwe liefde,
Groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
Voed mij dat ik groei naar U,
Voed mij dat ik groei naar U.

3. Laat door mij uw levend water
Vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, ‘t wordt steeds later
Dat uw Geest over allen koom’.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
Kom, Heer Jezus, in uw kracht,
Kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Zegenbede
Orgelspel tijdens het uitdragen: Blijf bij mij Heer, Joh. de Heer 586a
Blijf bij mij, Heer, want d’ avond is nabij.
De dag verduistert, Heere, blijf bij mij!
Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,
der hulpeloozen hulp, verlaat mij niet!

