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Inleidend orgelspel: Psalm 116

Stil gebed

Votum en groet
 
Zingen: Psalm 121 vers 1 en 4

1. ‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

4. De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar’;
De HEER, ‘t zij g’ in of uit moogt gaan,
En waar g’ u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

 
Gebed

Schriftlezingen
Psalm 103
1 Een psalm van David. Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn  
 heilige Naam.
2 Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.
3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest,
4 Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en  
 barmhartigheid,
5 Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een  
 arend.
6 De HEERE doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten.
7 Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van  
 Israël Zijn daden.
8 Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan 



 goedertierenheid.
9 Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig 
 handhaaft Hij Zijn toorn.
10 Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze 
 ongerechtigheden.
11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid  
 machtig over wie Hem vrezen.
12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen  
 van ons gedaan.
13 Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE  
 Zich over wie Hem vrezen.
14 Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn.
15 De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo  
 bloeit hij.
16 Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent  
 hem niet meer.
17 Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot 
 eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen  
 van hun kinderen,
18 voor wie Zijn verbond in acht nemen en aan Zijn bevelen denken om ze te  
 doen.
19 De HEERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd, Zijn Koninkrijk heerst  
 over alles.
20 Loof de HEERE, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, 
 gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.
21 Loof de HEERE, al Zijn legermachten, dienaren van Hem, die Zijn 
 welbehagen  doen.
22 Loof de HEERE, al Zijn werken, op alle plaatsen van Zijn heerschappij. 
 Loof de HEERE, mijn ziel!

Lukas 1 vers 67 - 80
67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en 
 profeteerde:
68 Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk  
 gezien en er verlossing voor tot stand gebracht.
69 En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van  
 David, Zijn knecht,



70 zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de 
 eeuwen heen geweest zijn,
71 namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen  
 die ons haten,
72 om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan Zijn  
 heilig verbond,
73 de eed die Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven,
74 dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder  
 vrees, 
75 in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven.
76 En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je  
 zult voor het aangezicht van de Heere uit gaan om Zijn wegen gereed te  
 maken,
77 en om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun 
 zonden,
78 door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de 
 Opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft,
79 om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van  
 de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede.
80 Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef in de  
 woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël.

Zingen: Psalm 103 vers 1 en 9
1. Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten;
Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t’ achten;
Och of nu al, wat in mij is, Hem preez’!
Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden;
Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden;
Vergeet ze niet; ‘t is God, die z’ u bewees.

9. Maar ‘s HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen;
Zijn trouw rust zelfs op ‘t late nageslacht,
dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
noch van Zijn wet afkerig d’ oren wenden,
maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.



Meditatie n.a.v. Psalm 103 vers 17a  

 Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid 

  en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.

Zingen: Lofzang van Zacharias vers 1 en 4
1. Lof zij den God van Israël,
Den HEER, die aan Zijn erfvolk dacht,
En, door Zijn liefderijk bestel,
Verlossing heeft teweeg gebracht;
Een hoorn des heils heeft opgerecht;
‘t Geen Davids huis was toegezegd,
Dat wil Hij ons nu schenken;
Gelijk Gods trouw, van ‘s aardrijks ochtendstond,
Door der profeten wijzen mond,
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.

4. Dus wordt des HEEREN volk geleid,
Door ‘t licht, dat nu ontstoken is,
Tot kennis van de zaligheid,
In hunne schuldvergiffenis;
Die nooit in schoner glans verscheen,
Dan nu, door Gods barmhartigheên,
Die, met ons lot bewogen,
Om ons van zond’ en ongeval t’ ontslaan,
Een ster in Jakob op doet gaan,
De zon des heils doet aan de kimmen staan.

Dankgebed



Zingen: Psalm 68 vers 10
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.

Zegen

Uitleidend orgelspel: ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’


