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Wezep, Vredeskerk 
Zondag 9 mei 2010 19.00 uur 
Schriftlezing, Psalmen 22 | Johannes 14: 23-29 | SV | OB |LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Organist: 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Zingen Lied 189 LB’73 / NLB 171  

1 Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeen gekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
2 Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,  
als uw Geest de nacht niet bant,  
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
3 O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp  
is de Naam des Heeren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 

& Groet: 
Genade zij u  
en Vrede van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 
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Zingen Psalm 66: 1 en 2 
Vanouds de psalm voorafgaande aan Hemelvaartsdag 
Zondag Rogate….  
 
Zingen Psalm 66: 1 en 2 (OB) 

1 Juich, aarde, juich met blijde galmen 
Den groten Schepper van 't heelal; 
Zing d' eer Zijns Naams met dankbre psalmen; 
Verhef Zijn roem met lofgeschal. 
Zeg: "O hoe vrees'lijk zijn Uw werken! 
Gij doet Uw wijdgeduchte kracht, 
O God, aan al Uw haters merken, 
Die veinzend buigen voor Uw macht." 
2 
Al 't aardrijk smeek' U, neergebogen, 
Het heff' de schoonste psalmen aan; 
Gezangen, die Uw Naam verhogen, 
De glorie van Uw wonderdaan. 
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! 

 
Belijden wij nu het christelijk geloof 
In verbondenheid met de Kerk van Christus 
Van alle eeuwen 
Van alle plaatsen 
Wereldwijd 
En met name zoals geteld wordt 
Als in Israël ingelijfd. 
 
Zo zeggen wij…. Ik geloof… 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 66: 3 

3 God baande door de woeste baren 
En brede stromen ons een pad; 
Daar rees Zijn lof op stem en snaren, 
Nadat Hij ons beveiligd had. 
Hij zal eeuw uit eeuw in regeren; 
Zijn oog bewaakt het heidendom; 
Hij zal d' afvalligen verneren; 
Hij keert hun trots' ontwerpen om. 

 
Gebed 
 
1e Schriftlezing Psalmen 22: 1-6 
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1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Aijeleth hasschachar. (22:2) Mijn 
God, mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de 
woorden mijns brullens? 2(22:3) Mijn God! Ik roep des daags, maar Gij antwoordt niet; en 
des nachts, en ik heb geen stilte. 3(22:4) Doch Gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen 
Israels. 4(22:5) Op U hebben onze vaders vertrouwd; zij hebben vertrouwd, en Gij hebt hen 
uitgeholpen. 5(22:6) Tot U hebben zij geroepen, en zijn uitgered; op U hebben zij 
vertrouwd, en zijn niet beschaamd geworden. 

 
Johannes 14: 23-29 

23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord 
bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning 
bij hem maken. 24 Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat 
gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft. 25 Deze dingen 
heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende. 26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de 
Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u 
gezegd heb. 27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, 
geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd. 28 Gij hebt gehoord, dat Ik 
tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder tot u. Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u 
verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan 
Ik. 29 En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschied is; opdat, wanneer het geschied zal zijn, 
gij geloven moogt.  

 
Zingen Psalm 74: 20, 21 en 22 (OB) 

20 Dat elk verdrukt' Uw bijstand eens erlang'; 
Laat, laat Uw volk niet schaamrood wederkeren; 
Maar wil van hen ellend' en nooddruft weren, 
Opdat z' Uw naam verheffen in gezang . 

21 Rijs op, o God, rijs op, toon Uw gezag; 
Betwist Uw zaak, wees onze pleitbeslechter, 
't Is meer dan tijd; gedenk, o hoogste Rechter, 
Wat smaad de dwaas U aandoet dag op dag. 

22 Vergeet niet, HEER', dien onverdraagb'ren hoon, 
Dat luid geroep van al Uw weerpartijders. 
Het woest getier van Uwe machtbestrijders. 
Stijgt telkens op tot voor Uw hemeltroon. 

 
Preek 
 
Zingen Psalm 22: 1 en 2 (OB) 

1 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 
En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', 
En brullend klaag in d' angsten die ik lij'? 
Dus fel geslagen? 
't Zij ik, mijn God , bij dag moog' bitter klagen. 
Gij antwoordt niet; 't Zij ik des nachts moog' kermen. 
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen, 
In mijn verdriet. 
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2 'k Erken nochtans, Gij, Gij zijt heilig, HEER', 
En hebt Uw huis, den zetel Uwer eer. 
Bij Isrel, daar Uw lof klinkt keer op keer, 
In gunst doen bouwen.  
Op U stond vast der vaderen betrouwen: 
Gij zaagt hen aan, Gij hebt, wanneer z' in noden 
Tot U om hulp, vertrouwend, zijn gevloden,  
Hen bijgestaan. 

 
Dankgebed: “Onze Vader”  
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Op Toon Hoogte 263 

1 Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
2 Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 
 
3 Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan 

 
Zegen 
 


