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Dr. A. Goedvree, Hoevelaken
Welkom en mededelingen
Zingen:
1

Psalm 138: 1 en 3
U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

3

Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd, van 's Heren wegen.
Groot is des Heren heerlijkheid,
zijn majesteit ten top gestegen.
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,
op hem het oog die need'rig knielen.
Maar ziet van ver met gramschap aan
de eigenwaan van trotse zielen.

Moment van stil gebed, waarna votum en groet
Zingen:

Psalm 119: 52 en 82 (OB)

52

Hoe zoet zijn mij Uw redenen geweest!
Geen honig kon 't gehemelt' beter smaken;
Alleen door Uw bevelen krijgt mijn geest
Verstand van God en Goddelijke zaken;
Dies heb ik al de leugenpaân gevreesd,
En zal bedrog en slinkse wegen wraken.

82

Ik haat bedrog en valsheid van gemoed,
'k Heb in mijn hart een gruwel van die zonden;
'k Bemin Uw wet, die mijne ziel behoedt.
Ik loof, o HEER, aan Uwen dienst verbonden,
U zevenmaal des daags, om al het goed
En 't recht, in Uw gerechtigheid gevonden.

Wetsvoorlezing
Zingen:
2

Weerklank 170: 2 en 3
Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

3

Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

Gebed
Kindermoment en kinderlied Weerklank 615
’k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
’k Zie naar Hem op en ’k weet:
Hij is mij steeds nabij!
Schriftlezing: Psalm 5 en Mattheüs 28: 9-16 (HSV)
Psalm 5
1 Een psalm van David, voor de koorleider, bij fluitspel.
2 HEERE, neem mijn woorden ter ore, let op mijn zuchten.
3 Sla acht op mijn stem als ik roep, mijn Koning en mijn God, want tot U bid ik.
4 's Morgens hoort U mijn stem, HEERE; 's morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit.
5 Want U bent geen God Die vreugde vindt in goddeloosheid, de kwaaddoener zal bij U niet verblijven.
6 De dwazen blijven niet staande voor Uw ogen. U haat allen die onrecht bedrijven,
7 U brengt de leugenaars om. Van de man van bloed en bedrog heeft de HEERE een afschuw.
8 Ik echter zal door Uw grote goedertierenheid Uw huis binnengaan, mij buigen naar Uw heilig paleis in
vreze voor U.
9 HEERE, leid mij in Uw gerechtigheid, omwille van mijn belagers; maak Uw weg vóór mij recht.

Want in hun mond is niets wat betrouwbaar is, hun binnenste is enkel verderf, hun keel is een open graf,
met hun tong vleien zij.
11 Verklaar hen schuldig, o God, laat hen ten val komen met hun opvattingen; verdrijf hen om hun vele
overtredingen, want zij zijn U ongehoorzaam.
12 Maar laat verblijd zijn allen die tot U de toevlucht nemen, laat hen voor eeuwig juichen omdat U hen
beschut; laat in U van vreugde opspringen wie Uw Naam liefhebben.
13 U immers zegent de rechtvaardige, HEERE; U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild.
10

Mattheüs 28: 9-16
9 Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei:
Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem.
10 Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn broeders dat zij naar Galilea
moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien.
11 Terwijl zij onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichtten de overpriesters
alles wat er gebeurd was.
12 En zij kwamen bijeen met de oudsten, en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel
geld te geven,
13 en zij zeiden: Zeg: Zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben Hem gestolen, terwijl wij sliepen.
14 En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent.
15 Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is
verbreid onder de Joden tot op de huidige dag.
16 En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had.
Zingen:
6

Psalm 5: 6, 7 en 8 (OB)

Gij, HEER, verdelgt den leugenspreker.
Hij, die zijn hand met bloed bevlekt,
En gruw'len met bedrog bedekt,
Tergt, als de snoodste wetverbreker,
Den hoogsten Wreker.

7

Maar mij ontmoet Uw mededogen;
Ik zal, Uw woning ingeleid,
En, naar 't paleis der heiligheid
In ware Godsvrees neergebogen,
Uw gunst verhogen.

8

Leid mij in Uw gerechtigheden,
Om mijn verspied'ren wil, en richt
Uw wegen voor mijn aangezicht;
Dan zal ik veilig voorwaarts treden,
Met vaste schreden.

PREDIKING

Thema: Anatomie van een leugen (Mattheüs 28: 11-15)

Zingen:

Weerklank 176: 2 en 5
2

Uitverkoren kerk van God,
wil voor satans macht niet beven.
Veilig, zeker blijft uw lot,
Christus heeft de dood verdreven.
Ook uw morgenstond breekt aan,
Sions Vorst is opgestaan!

5

O, die dag van wraak en vuur,
dag van toorn en strafgerichten!
God zal in het laatste uur
Ieder mensenhart doorlichten.
’t Rijk der zonde moet vergaan,
want de Heer is opgestaan!

In het naspel van dit lied zullen de collecten worden gehouden
Dankgebed
Zingen:

Psalm 17: 2 uit Weerklank
2

Gehoorzaam aan uw heilig woord,
blijf ik gedurig op uw wegen;
ik mijd, o HEER, wie onrecht plegen,
zo ga ik zonder struiklen voort.
Ik roep U aan, HEER hoog verheven,
want Gij verhoort, Gij antwoordt mij,
wees mij genegen en nabij,
Gij zult mij immers niet begeven?

Heenzending en zegen

