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31 augustus 2020
Orgelspel: J.M.J. Kramer

Welkom door de heer M.A. van der Meijden, directeur
Zingen: Psalm 25 vers 2
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.
Gebed door ds. J. Joppe
Schriftlezing: Psalm 32
1 Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven,
wiens zonde bedekt is.
2 Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in
wiens geest geen bedrog is.
3 Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen den gansen dag.
4 Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij; mijn sap werd veranderd in
zomerdroogten. Sela.
5 Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide:
Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE; en Gij vergaaft de
ongerechtigheid mijner zonde. Sela.
6 Hierom zal U ieder heilige aanbidden in vindenstijd; ja, in een overloop van grote
wateren zullen zij hem niet aanraken.
7 Gij zijt mij een Verberging; Gij behoedt mij voor benauwdheid; Gij omringt mij met
vrolijke gezangen van bevrijding. Sela.
8 Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven,
Mijn oog zal op u zijn.
9 Weest niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen verstand heeft,
welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genake.
10 De goddeloze heeft veel smarten, maar die op den HEERE vertrouwt, dien zal de
goedertierenheid omringen.
11 Verblijdt u in den HEERE, en verheugt u, gij rechtvaardigen! en zingt vrolijk, alle
gij oprechten van harte!

Meditatie over Psalm 32 : 8 ‘Onmisbaar onderwijs’
Zingen: Psalm 32 vers 4
Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren;
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren;
G' Omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt,
Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt.
Mijn leer zal u, o mens, naar 't recht doen hand'len,
En wijzen u den weg dien gij zult wand'len;
Ik zal u trouw verzellen met mijn raad,
Terwijl mijn oog op u gevestigd staat.
Toespraak door de heer L.S. van Wezel ‘Onderwijzen, ontspannen en
ontmoeten’
Zingen: Psalm 121 vers 1
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.
Sluiting en dankgebed door de heer L.S. van Wezel

I.v.m. de Corona-maatregelen wordt er tijdens de bijeenkomst niet gecollecteerd. U kunt
uw bijdrage voor het gekozen doel, Stichting Ontmoeting, overmaken via:
www.ontmoeting.org/doneren
Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen.
We leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de
juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.
Dankzij onze vrijwilligers en medewerkers kunnen we deze missie uitvoeren. Ze zetten zich met
hart en ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of
door ondersteunende taken te verrichten.

