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Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 103: 9 en 11
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.
Looft, looft, den HEER, gij Zijne legerscharen,
Wier lust het is, op Zijnen wenk te staren.
Dat hemel, aard', en zee, en berg, en dal,
Hoe ver men ook Zijn schepter ziet regeren,
Nu Zijnen naam en grote deugden eren;
En gij, mijn ziel, loof gij Hem bovenal.

Geloofsbelijdenis
Zingen: 116: 1 en 3
God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
"Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!"
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig;
De HEER is groot, genadig en rechtvaardig,
En onze God ontfermt zich op 't gebed.

Gebed
Schriftlezing: Mattheus 16: 24-28 en Mattheus 26: 36-46
24. Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij
zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
25. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal
verliezen om Mij, die zal het vinden.
26. Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of
wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?
27. Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen,
en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
28. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen
proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.
Mattheus 26:36. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsémané heette, en zei tegen
de discipelen: Ga hier zitten, terwijl Ik daar ga bidden.
37. En Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met Zich mee en begon bedroefd en
zeer angstig te worden.
38. Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak met
Mij.
39. En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn
Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil,
maar zoals U wilt.
40. En Hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Kon u dan
niet één uur met Mij waken?
41. Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is
zwak.
42. Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn Vader, als deze drinkbeker aan
Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden.
43. En toen Hij bij hen kwam, trof Hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar
geworden.
44. En Hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde
woorden.
45. Toen kwam Hij bij Zijn discipelen en zei tegen hen: Slaap nu maar verder en rust; zie, het
uur is nabijgekomen dat de Zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars.
46. Sta op, laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is dichtbij.

Catechismus zondag 49
Vraag 124
Welke is de derde bede?
Antwoord 124
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Dat is: Geef, dat wij en alle
mensen onzen eigen wil verzaken, en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken
gehoorzaam zijn; opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouwelijk
moge bedienen en uitvoeren, als de engelen in de hemel doen.

Collecten: 1e: diaconie; 2e: kerk; 3e: zending
Zingen: Psalm 86: 5 en 6
Al de heid'nen door Uw handen
Voortgebracht in alle landen,
Zullen tot U komen, HEER,
Bukken voor Uw aanschijn neer,
En Uw naam ter ere leven.
Gij zijt groot en hoog verheven;
Gij doet duizend wonderheen;
Gij zijt God, ja Gij alleen.

Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.

Preek: Uw wil geschiede
Zingen: Gezang E: 4 en 9
Uw wil geschied', Uw wil alleen,
Als in den hemel, hier beneên;
Uw wil is altoos wijs en goed;
't Is majesteit, al wat Gij doet;
Dat ieder stil daarin berust',
En Uw bevelen doe met lust.
Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER,
Uw is de kracht, Uw is al d' eer.
U, die ons helpen wilt en kunt,
Die, in Uw Zoon, verhoring gunt,
Die door Uw Geest ons troost en leidt,
U zij de lof in eeuwigheid.

Dankgebed
Zingen: Psalm 25: 2 en 4
HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,

En waarheen G' Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv'rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k Blijf U al den dag verwachten.
's HEEREN goedheid kent geen palen;
God is recht, dus zal Hij door
Onderwijzing hen, die dwalen,
Brengen in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
In het effen recht des HEEREN.
Wie Hem need'rig valt te voet,
Zal van Hem zijn wegen leren.

Zegen
Contactgegevens predikant:
Telefoon: 0630575931/0715328722
Whatsapp: 0630575931
Email dspveerman@outlook.com
Op onze website www.hervormdkatwijk.nl staan meer contactgegevens waarop een beroep
kan worden gedaan in deze crisistijd.

