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Votum en groet     

Openingslied Ps.103: 4 en 9   

Wet   CJ de Ruijter 

Zang Gz.157   

Gebed     

HA-form 3   Deel 1: tot en met ‘Christus gedenken’ 

Lezen Lucas 7,36–50   

Tekst Lucas 7,47-48   

Overdenking     

Zang Ps.32: 1, 2, 4 Levensliederen 

HA-form 3   Deel 2: 

Na viering Gz.89: 1 en 3   

Collecte     

Zang LB 388   

Zegen     

 

Psalm 32 Levensliederen  

1 Geluk is dat je fouten zijn vergeven, je zonde weg, bedekt voor heel het leven. 
Geluk is dat de HEER je niets verwijt en dat je ben bezield door eerlijkheid. 
Zolang ik zweeg had ik gebroken nachten en overdag gebrek aan nieuwe krachten. 
Uw hand was drukkend zwaar – mijn lijf begon kapot te gaan als in de hete zon. 
  
2 Ik ben voor u mijn zonde gaan benoemen, hield ermee op mijn fouten te verbloemen. 
Ik zei: ‘Mijn schuld beken ik aan de HEER.’ En u vergaf mij – geen verwijten meer. 
Laat wie gelooft zich biddend aan u binden in tijden dat u zich door hen laat vinden. 
Hoe hoog de golven om je heen ook slaan – gegarandeerd – ze raken jou niet aan. 
  
3 Bij u vind ik een schuilplaats in gevaren, ik voel me veilig, u blijft mij bewaren. 
U bent een God die mij verblijd omringt en met gejuich van mijn bevrijding zingt. 
‘Ik geef je inzicht, zal je wegwijs maken, geef je advies en zal je goed bewaken. 
Wees dus geen ezel of een koppig paard, dan blijft het kwaad je absoluut bespaard. 
  
4 Wie slecht is leidt een ongelukkig leven. De HEER blijft wie gelooft zijn liefde geven. 
Wees blij en opgetogen met de HEER! Wat wil je, als je eerlijk bent, nog meer? 
Eer aan de Vader, die om ons blijft geven. Eer aan de Zoon, door wie wij eeuwig leven. 
Eer aan de Geest, die altijd voor ons pleit. Drie-enig God, leef tot in eeuwigheid! 

 


