
Mededelingen

Votum >



Psalm 92: 1 – 3 >

Votum en Zegengroet



't Is goed de HEER te loven,

zijn dag zij Hem gewijd.

O hoogste majesteit,

mijn psalm stijgt op naar boven.

Uw goedheid zij geprezen

vroeg in de morgenstond,

des nachts bezingt mijn mond

uw trouw aan mij bewezen.

Psalm 92: 1, 2, 3



Zingt vrolijk bij de klanken

van citer, harp en luit.

Laat blij uw stemgeluid

Hem voor zijn goedheid danken.

Want door uw daden, HERE,

hebt Gij mij zeer verheugd.

Verwonderd en met vreugd

zal ik uw werken eren.

Psalm 92: 2, 3



Hoe diep zijn uw gedachten!

Een dwaas kan niet verstaan

dat eens ten onder gaan

wie uw gebod verachten.

Hoe weelderig zij leven,

als onkruid op het land,

verdelgen zal uw hand

al wie uw wil weerstreven.

Psalm 92: 3 Wet >



Wetslezing

Opwekking 244 >



Welzalig de man die niet wandelt, 

in de raad der goddelozen

Die niet staat op de weg der zondaars, 

noch zit in de kring der spotters

Maar aan des Heren wet, 

zijn welgevallen heeft,

en diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht

Opwekking 244



Want hij is, als een boom 

geplant aan waterstromen

die zijn vrucht geeft op tijd, 

welks loof niet verwelkt

Alles gelukt

Opwekking 244 Gebed >



Gebed

Schriftlezing Klaagliederen 3: 22 – 39 >



Schriftlezing

Klaagliederen 3: 22 - 39

door Clementine Wiltjer Schriftlezing >



22 De HEER bewijst zijn liefde: wij zijn nog in leven! 

Zijn ontferming kent geen einde. 23 Elke morgen 

schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw 

trouw! 24 Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al 

mijn hoop is op Hem gevestigd. 25 Goed is de HEER 

voor wie Hem zoekt en zich op Hem verlaat. 
26 Goed is het geduldig te hopen op de HEER die 

redding brengt. 

Klaagliederen 3: 22 - 39
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27 Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn 

jeugd. 28 Laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig, 

als het hem wordt opgelegd. 29 Laat hij zich 

neerwerpen en stof likken, misschien is er hoop. 30

Laat hij zijn wang bieden aan wie hem slaat, laat hij 

verzadigd raken van hoon. 31 Want de Heer 

verwerpt niet voor eeuwig. 32 Als Hij leed berokkent, 

ontfermt Hij zich ook, zo groot is zijn liefde; 
33 slechts met tegenzin brengt Hij leed en 

rampspoed over de mensen. 

Klaagliederen 3: 22 - 39
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34 Dat men overal op aarde gevangenen vertrapt, 
35 dat men iemands rechten schendt onder de ogen 

van de Allerhoogste, 36 dat men een mens een 

eerlijk vonnis onthoudt – zou de Heer het niet zien? 
37 Wie is het die spreekt en het is er? Zou de Heer 

het niet zijn die gebiedt? 38 Komt uit de mond van de 

Allerhoogste niet goed zowel als kwaad? 39 Wat 

klaagt een mens zolang hij nog leeft? Laat hij klagen 

over zijn zonden!

Klaagliederen 3: 22 - 39
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Psalm 36: 1 >



De zonde spreekt haar vleiend woord,

waarnaar de boze gaarne hoort,

want hij wil God niet vrezen.

't Is enkel kwaad wat hij beoogt.

Hij denkt dat God het wel gedoogt

en niet vertoornd zal wezen.

…

Psalm 36: 1 Wet >



Zijn mond is vol gemeen bedrog,

ook 's nachts beraamt hij 't onheil nog,

hij weigert goed te handlen.

De zonde lokt hem al maar voort;

dit is de weg die hem bekoort:

hij wil in 't kwade wandlen.

Psalm 36: 1 Kindmoment >











Tekst voor de preek

Klaagliederen 3: 25 - 27



25 Goed is de HEER voor wie Hem zoekt en zich op 

Hem verlaat. 26 Goed is het geduldig te hopen op de 

HEER die redding brengt. Goed is het als een mens 

zijn juk draagt in zijn jeugd. 

Klaagliederen 3: 25 - 27
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Preek >



Gods volk in ballingschap, om te klagen

Preek 4 x J 

1. jeugd   2. juk   3. JHWH  4. Jezus 



1. JEUGD 

best veel moeiten

hoge verwachtingen !

een juk is TOF 

v. 25 ZOEK DE HEER 



2. JUK 

jongeren gaan gebukt 

sport en spierpijn

armoede of welvaart

Een beetje ongelukkig is oké. 



1. jeugd     2. juk     3. JAHWE 

TOF de HEER te zoeken

zes ( 6 ) mooie dingen

nacht van  Betlehem

zo Vader ….zo Zoon 



1. jeugd    2. juk     3. JAHWE     4. JEZUS 

juk op Jezus 

Getsemane

HET HEIL GEBRACHT

het zachte juk van Jezus  ( Matt. 11 : 28 – 30 ) 

Opwekking 331 >



Breng dank aan de Eeuwige,

breng dank aan de Heilige,

breng dank aan onze Vader

die ons Jezus zond. 

x2

Opwekking 331



Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,

zegt de arme: ik ben rijk,

om wat de Here heeft gedaan voor ons.

x2

Breng dank.

Opwekking 331 Geloofsbelijdenis >



Geloofsbelijdenis

Opwekking 602 >



Vrede van God, de vrede van God,

de vrede van God zij met jou.

Vrede van Hem, vrede van God,

de vrede van God zij met jou.

Opwekking 602



In Jezus' naam, in Jezus' naam,

in Jezus' naam geef ik jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,

de Heilige Geest zij met jou.

Opwekking 602 Gebed >



Gebed

Collecte >



Collecte

De eerste collecte is voor de kerk.

de tweede is voor de diaconie.

Joh. de Heer 53: 1, 4 >
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Ga niet alleen door 't leven

die last is u te zwaar

Laat Één u sterkte geven

ga tot uw Middelaar

Daar is zoveel te klagen

daar is zoveel geween

en zoveel leed te dragen ga niet alleen

En zoveel leed to dragen ga niet alleen

Joh. de Heer 53: 1, 4



Wat klaagt gij om een wonde

die slechts erbarming sloeg

Wat zucht gij om de zonde

die uw Verlosser droeg

Wat staat gij angstig droevig

als waart gij steeds alleen

Komt gaat getroost blijmoedig naar Jesus heen

Komt gaat getroost blijmoedig naar Jesus heen

Joh. de Heer 53: 4 Zegen >



Zegen



Amen



Fijne zondag en wel thuis!
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