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Inleidende muziek: ‘Daar ruist langs de wolken’
Welkomstwoord
Zingen: Psalm 118 vers 7
7. De HEER is mij tot hulp en sterkte;
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang;
Hij was het, die mijn heil bewerkte,
Dies loof ik Hem mijn leven lang.
Men hoort der vromen tent weergalmen
Van hulp en heil ons aangebracht;
Daar zingt men blij, met dankb’re psalmen:
“Gods rechterhand doet grote kracht.”

Gebed
Schriftlezing: Spreuken 10 vers 6 - 25
6 Zegeningen rusten er op het hoofd van de rechtvaardige, maar geweld overdekt
de mond van de goddelozen.
7 De herinnering aan de rechtvaardige is tot zegen, maar de naam van
goddelozen zal wegteren.
8 Wie wijs van hart is, neemt de geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt
ten val.
9 Wie in oprechtheid zijn weg gaat, gaat een veilige weg, maar wie kromme wegen
gaat, zal opgemerkt worden.
10 Wie heimelijk knipoogt, richt leed aan, en wie dwaas van lippen is, komt ten val.
11 De mond van de rechtvaardige is een bron van leven, maar geweld overdekt de
mond van de goddelozen.
12 Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen.
13 Op de lippen van verstandigen wordt wijsheid gevonden, maar op de rug van 		
mensen zonder verstand de stok.
14 Wijzen bergen kennis op, maar de mond van de dwaas is de ondergang nabij.
15 Het bezit van een rijke is zijn sterke stad, de armoede van de armen is hun 		
ondergang.
16 Het werk van de rechtvaardige is ten leven, het inkomen van de goddeloze tot
zonde.
17 Het pad ten leven is voor hem die vermaning in acht neemt, maar wie bestraffing
achter zich laat, doet dwalen.
18 Wie haat toedekt, heeft valse lippen, en wie een kwaad gerucht verspreidt, die
is een dwaas.
19 In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen
inhoudt, is verstandig.
20 De tong van de rechtvaardige is het beste zilver, het hart van de goddelozen is

weinig waard.
21 De lippen van de rechtvaardige voeden velen, maar de dwazen sterven door 		
gebrek aan verstand.
22 De zegen van de HEERE, die maakt rijk, Hij voegt er geen zwoegen aan toe.
23 Zoals het voor een dwaas een spel is zich schandelijk te gedragen, zo is
wijsheid dat voor iemand met inzicht.
24 Wat de goddeloze vreest, dat zal hem overkomen, maar van rechtvaardigen 		
vervult God het verlangen.
25 Zoals een wervelwind voorbijgaat, is de goddeloze er niet meer, maar de
rechtvaardige is een eeuwig fundament.

Zingen: Psalm 42 vers 1 en 3
1. ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad’ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?
3. O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
Waartoe zijt g’ in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss’len in geluk.
Hoop op God, sla ‘t oog naar boven;
Want ik zal Zijn naam nog loven.

Meditatie: n.a.v. Spreuken 10 vers 22

‘De zegen van de HEERE, die maakt rijk,
		 Hij voegt er geen zwoegen aan toe.’
Zingen: Psalm 73 vers 12 en 13
12. ‘k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.

13. Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
Op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt’re smart
Of bangen nood, mijn vlees en hart,
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Voorbede
Zingen: ‘Groot is Uw trouw, o Heer’
Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu
(Refrein) Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid
Refrein
Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Zegenbede
Uitleidend orgelspel: ‘Lichtstad met uw paar’len pooorten’

