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Orde van dienst 
                                                            
Zondag 28 maart 
 
Voorganger: ds. G.J van Meijeren 

     
Organist: Jochen de Gier 

     
Aanvang: 10.00 uur 

 
Welkom en mededelingen  
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Liedboek 2013 80a   in beurtspraak   Voorganger en   vetgedrukt = * Gemeente 
 
Voorganger: God van de heerscharen, richt ons 

weer op; 

lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. 

1. Herder van Israël, hoor ons aan, 

die troont op de Cherubs, 

verschijn met luister; 

*Allen: God van de heerscharen, richt ons weer 

op; 

lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. 

 

Voorganger: 2. Werp uw macht in de strijd, 

kom om ons bij te staan. 

*Allen: God van de heerscharen, richt ons weer 

op; 

lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. 

Voorganger: 3. God van de heerscharen, keer 

toch terug, 

zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. 

*Allen: God van de heerscharen, richt ons weer 

op; 

lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. 

 

 

Voorganger: 4. Bescherm wat uw eigen hand 

heeft geplant, 

het stekje dat Gij hebt gekweekt. 

 

*Allen: God van de heerscharen, richt ons weer 

op; 

lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. 

 

Voorganger: 5. Laat uw hand op uw gunsteling 

rusten, 

op het kind dat Gij voortgebracht hebt. 

 

*Allen: God van de heerscharen, richt ons weer 

op; 

lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. 

 

Voorganger: 6. Nooit meer zullen wij U verlaten; 

bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U. 

*Allen: God van de heerscharen, richt ons weer 

op; 

lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. 

 

Moment voor de kinderen: paasproject gevolgd door kinderlied 
 
 
Wet / leefregels 
 
 
Gebed om de opening van het woord 
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Schriftlezing: Klaagliederen 5 
 

Vijfde lied: gebed om mededogen 
5 1Gedenk, HEER, wat ons is overkomen, merk toch op, zie onze smaad: 
2 Ons eigen land is de vreemdeling toegevallen, ons bezit de buitenlander. 
3 Wij zijn wezen zonder vader, onze moeders zijn weduwe geworden. 
4 We moeten betalen om ons eigen water te drinken, en ons hout moeten we kopen. 
5 We worden op de nek gezeten, we worden afgebeuld, ons wordt geen rust gegund. 
6 We zochten steun bij Egypte, vroegen Assyrië om voedsel. 
7 Onze voorouders hebben gezondigd; zij zijn er niet meer, nu dragen wij hun schuld. 
8 Slaven heersen over ons, en niemand die ons uit hun greep verlost. 
9 Bedreigd vanuit de woestijn halen we de oogst binnen, met gevaar voor eigen leven. 
10 Onze huid gloeit als een oven, door de koorts van de honger. 
11 Vrouwen hebben ze verkracht in Sion, meisjes in de steden van Juda. 
12 Vorsten hebben ze opgehangen, de oudsten worden geminacht. 
13 Jongemannen moeten molenstenen torsen, jongens wankelen onder een last van hout. 
14 De oudsten zijn verdwenen uit de poort, de jeugd staakt het snarenspel. 
15 De vreugde is verdwenen uit ons hart, onze reidans is veranderd in rouw. 
16 De kroon is van ons hoofd gevallen. Wee ons, wij hebben gezondigd! 
17 Dit is wat ons hart zo ziek maakt, en onze ogen troebel: 
18 dat de Sion nu een woestenij is, dat vossen er ronddolen. 
19 Maar u, HEER, zetelt voor eeuwig, uw troon staat vast van geslacht op geslacht. 
20 Waarom zou u ons voorgoed vergeten, ons voor altijd verlaten? 
21 Breng ons terug bij u, HEER, laat ons terugkeren, laat het ons gaan als voorheen. 
22 Werkelijk, u hebt ons geheel en al verworpen, uw toorn tegen ons is onbegrensd. 
 
 
Lied voor de prediking door de zanggroep. Psalm 56:1.3 
 

1  Wees mij genadig, Heer, want een geweld 
van vijanden staat rondom opgesteld 
om, als ik machteloos lig neergeveld, 
over mij heen te lopen. 
Maar altoos als de angst mij heeft bekropen, 
geprezen zij Gods woord dat mij doet hopen! 
Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen; 
de Here is mijn held! 

3  Gij hebt mijn omzwerving te boek gesteld 
    en al de tranen, in mijn oog geweld, 
    bijeengegaard en in uw boek geteld: 
    alles ligt voor U open. 
   Geprezen zij Gods woord dat mij deed hopen! 
   Mijn vijanden zijn haastig afgedropen. 
   Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen; 
   De Here is mijn held! 

Preek 
 
Lied door de zangroep Gezang 127:vers 2 ,3 en 6 
 

2  Vat moed, bedroefde harten, 
de Koning nadert al. 
Vergeet uw angst en smarten, 
daar Hij u helpen zal. 
Er is weer nieuwe hoop: 
Hij noemt u zijn beminden, 
in 't woord laat Hij zich vinden, 
in avondmaal en doop. 

 3  Hoort toe, gij zwaarbeproefden, 
     uw Koning is niet ver! 
     Voor wie in 't duister toefden, 
     Rijst nu de morgenster. 
     De Heer geeft in de nood 
     zijn wonderbare bijstand; 
     Hij slaat de laatste vijand, 
     Hij overwint de dood. 
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6    Gaat uit met snelle schreden 
 uw Koning tegemoet. 
 Daar komt Hij aangereden, 
 rechtvaardig, schoon en goed! 
 Komt nu van overal 
 uw Heer en Heiland groeten, 
 die al het leed verzoeten, 
 de pijn genezen zal. 
 
 
…………….. 
 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
 
 
Collecte & muzikaal intermezzo 
 
 
 
Slotzang: Zegenlied Lied 416 (Liedboek 2013) ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
 

 
 
Zegen (staande) 
 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 


