Woord van Bemoediging
Woensdag 8 juli 2020
Dorpskerk Vreeswijk (Nieuwegein)
Inleidend orgelspel
Welkom
Samenzang: Psalm 33: 1 (OB)
1. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven,
Rechtvaardigen, verheft den HEER.
Het past oprechten, God te loven;
Zingt Zijnen groten naam ter eer.
Prijst Hem in uw psalmen,
Met de schoonste galmen;
Roept Zijn weldaan uit;
Laat de keel zich paren
Met den klank der snaren;
Looft Hem met de luit.
Gebed
Schriftlezing Psalm 33: Lofzang op Gods almacht
1
Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen!
Een lofzang past de oprechten.
2
Loof de HEERE met de harp,
zing psalmen voor Hem met de harp en de tiensnarige luit.
3
Zing voor Hem een nieuw lied,
speel welluidend met vrolijke klanken.
4

Want het woord van de HEERE is recht
en al Zijn werk betrouwbaar.
5
Hij heeft gerechtigheid en gericht lief,
de aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE.
6

Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt,
door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.
7
Hij verzamelt het water van de zee als een dam,
Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers.
8

Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen,
laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem.
9
Want Híj spreekt en het is er,
Híj gebiedt en het staat er.
10

De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken,
Hij verbreekt de gedachten van de volken.
11
Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig,
de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie.
12
Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft,
het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.
13

De HEERE schouwt uit de hemel
en ziet alle mensenkinderen.
14
Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij
alle bewoners van de aarde.
15
Hij vormt hun aller hart;
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Hij let op al hun daden.
16

Een koning wordt niet verlost door een groot leger,
een held wordt niet gered door grote kracht.
17
Het paard geeft valse hoop op de overwinning
en bevrijdt niet door zijn grote kracht.
18

Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen,
op hen die op Zijn goedertierenheid hopen,
19
om hun ziel te redden van de dood
en hen in het leven te behouden, wanneer er honger is.
20

Onze ziel verwacht de HEERE,
Hij is onze hulp en ons schild.
21
Want ons hart is in Hem verblijd,
omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.
22
Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE,
zoals wij op U hopen.
Samenzang: Psalm 33: 4 (NPB)
4. Het volk dat God vereert als koning
is zijn gezegend eigendom.
De HEER ziet uit zijn hoge woning
naar alle stervelingen om.
Wat zij overleggen,
wat zij doen of zeggen,
weet de HEER meteen.
Hij die hen formeerde,
ieder hart boetseerde,
kijkt door mensen heen.
Woord van Bemoediging
Samenzang: Psalm 33:6 (NPB)
6. Verlangend staan wij uit te kijken
naar onze redder, onze Heer.
Hij is ons schild dat niet zal wijken;
in liefde ziet Hij op ons neer.
Al zijn zegeningen
zullen wij bezingen;
ja, Hij maakt ons blij.
HEER, wil aan ons denken,
ons uw zegen schenken.
U verwachten wij.
Gebed: Onze Vader
Samenzang: Psalm 33:11 (OB)
11. Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
Omdat wij op Zijn naam vertrouwen,
Dien Naam, zo heilig, groot en goed.
Goedertieren Vader,
Milde zegenader,
Stel Uw vriend'lijk hart,
Op Wiens gunst wij hopen,
Eeuwig voor ons open;
Weer steeds alle smart.
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