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*Welkom en mededelingen 
 
*Zingen: Psalm 86: 3 (OB/ Staande) 
 
    3.  Heer', door goedheid aangedreven, 

Zijt Gij mild in 't schuldvergeven. 
Wie U aanroept in den nood, 
Vindt Uw gunst oneindig groot. 
Heer', neem mijn gebed ter oren; 
Wil naar mijne smeking horen; 
Merk naar Uw goedgunstigheen, 
Op de stem van mijn gebeen. 

 
*We worden stil voor God 
*Votum en Groet 
 
*Zingen: Psalm 41: 2 (OB) 
 

2. De Heer' zal hem, op 't ziekbed neergestort, 
Versterken door Zijn kracht; 
Gij maakt, dat zelfs zijn ganse leger wordt, 
Veranderd door Uw macht. 
Ik heb tot God geroepen om gena; 
'k Zei in mijn angst en leed: 
"Genees mij, Heer', die bij U schuldig sta, 
En tegen U misdeed." 

 
*Gebed 
 

 
 
 
 



 

*Schriftlezing:  Mattheus 9: 1-8 
 
De genezing van een verlamde 
 
1.En nadat Hij in het schip gegaan was, voer Hij over en kwam in Zijn 
stad. En zie, men bracht een verlamde bij Hem, die op een bed lag. 
2.En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb 
goede moed, uw zonden zijn u vergeven. 
3.En zie, sommigen van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze 
lastert God. 
4.En Jezus, Die hun gedachten zag, zei: Waarom overweegt u 
verkeerde dingen in uw hart? 
5.Want wat is gemakkelijker, te zeggen: De zonden zijn u vergeven? of 
te zeggen: Sta op en ga lopen? 
6.Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op 
de aarde zonden te vergeven (toen zei Hij tegen de verlamde): Sta op, 
neem uw bed op en ga naar uw huis. 
7.En hij stond op en ging naar zijn huis. 
8.Toen de menigten dit zagen, verwonderden ze zich en verheerlijkten 
God, Die zo'n macht aan de mensen gegeven had. 
 
*Zingen: Gezang 465: 1, 2 en 3 (LvdK) 
 

 

1. Van U zijn alle dingen, 
van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen 
die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer. 

 
 
 
 
 
 



 

2. Nog voor wij U iets vragen, 
voorkomt Gij ons gebed. 
Gij hebt aleer wij klagen, 
op onze nood gelet. 
Gij helpt de last ons dragen, 
Gij steunt bij elke tred, 
zelfs bij de zwaarste plagen 
zijt Gij de God die redt. 
 

3. Hoe kent Gij al mijn noden, 
waarin Gij trouw voorziet. 
Gij geeft geen steen voor broden, 
een slang voor vissen niet! 
Wie komt tot U gevloden, 
wien Gij geen redding biedt? 
Gij laat de zondaar noden, 
nog eer hij tot U vliedt. 

 
*Verkondiging  (Tekst: Mattheus 9: 6) 
 

*Zingen: Psalm 99: 2 en 7 (OB) 
 

2. God, die helpt in nood, 
Is in Sion groot; 
Aller volken macht 
Niets bij Hem geacht; 
Buigt u dan in 't stof, 
En verheft met lof 
't Heilig Opperwezen; 
Wilt het eeuwig vrezen. 

 
 
 
 
 
 
 



 

7. Gij, met hen begaan, 
Hebt hun wens voldaan; 
HEER, die naar Uw woord, 
Hun gebed verhoort, 
Gij, Gij waart hun lot, 
Hun vergevend God; 
Schoon z' ook om hun zonden, 
Straffen ondervonden. 

 
*We belijden ons geloof 
 
*Zingen: Psalm 47: 1 (OB) 
 

1. Juicht, o volken, juicht; 
Handklapt, en betuigt 
Onzen God uw vreugd; 
Weest te zaâm verheugd; 
Zingt des Hoogsten eer; 
Buigt u voor Hem neer. 
Alles ducht Zijn kracht; 
Alles vreest Zijn macht; 
Zijne Majesteit 
Maakt haar heerlijkheid, 
Over 't rond der aard', 
Wijd en zijd vermaard. 

 
*Dankgebed en voorbeden 
 
*We geven onze gaven (Zie QR-code) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

*Zingen: Gezang 259: 1 en 2 (LvdK/ Staande) 
 
1. Halleluja! Lof zij het Lam, 

die onze zonden op zich nam, 
wiens bloed ons heeft geheiligd; 
die dood geweest is, en Hij leeft; 
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, 
in eeuwigheid beveiligt! 

 
2   Aanbidt de Vader in het woord! 

Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! 
Aanbidt de Geest uit beiden! 
Van zijn gemeenschap, zijn gena, 
zijn liefd' en trouw, halleluja, 
zal ons geen schepsel scheiden. 

 
*Zegen 
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