
 
Zondag 24 Januari 2021, 
Petruskerk Woerden, 
09:30 
 
 

Votum en Groet 
Weerklank 432: 1, 2 
Wetslezing 
Psalm 51: 4, 5 
Schriftlezing: Lukas 3: 7-17 en 21-22 
Verkondiging 
Psalm 42: 4, 7 
Collecte 
Weerklank 428 
 

 

 

Weerklank 432: 1, 2 
 
1 Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
Refrein 
 
2 Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 

Psalm 51: 4, 5 
 
4 Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel, 
Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen. 
Was mij geheel, zo zal ik witter wezen, 
Dan sneeuw, die vers op 't aardrijk nederviel. 
Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd; 
Laat uit Uw mond mij stof tot blijdschap 
horen; Zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart 
verheugd, En in mijn geest de ware rust 
herboren. 
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5 Verberg Uw oog van mijn bedreven kwaad, 
Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste 
wonden. Delg, delg toch uit mijn schuld en al 
mijn zonden, En spreek mij vrij van mijne 
gruweldaad. Herschep mijn hart, en reinig Gij, o 
Heer', Die vuile bron van al mijn wanbedrijven; 
Vernieuw in mij een vasten geest, en leer 
Mij aan Uw dienst oprecht verbonden blijven. 

 
Psalm 42: 4, 7 
 
4 'k Denk aan U, o God, in 't klagen, 
Uit de landstreek der Jordaan. 
Van mijn leed doe 'k Hermon wagen; 
'k Roep van 't klein gebergt' U aan. 
'k Zucht, daar kolk en afgrond loeit, 
Daar 't gedruis der waatren groeit, 
Daar Uw golven, daar Uw baren 
Mijn benauwde ziel vervaren. 

 
7 O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Menigwerf heeft Hij uw druk 
Doen verandren in geluk; 
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven. 
Ik zal God, mijn God, nog loven. 
 

Weerklank 428: 1, 2, 3 
 
1 Er is een Verlosser, 
Jezus, Zoon van God. 
Kostbaar Lam van God, Messias, 
heilig God is Hij. 
 
2 Jezus, mijn Verlosser, 
niemand is aan U gelijk. 
Kostbaar Lam van God, Messias, 
maakt van zonden vrij. 
 
Refrein:  
Dank U, o mijn Vader. 
U gaf uw eigen Zoon, 
uw Geest als hulp voor ons totdat 
het werk op aarde is gedaan. 
 
3 Er is een Verlosser, 
Jezus, Zoon van God. 
Kostbaar Lam van God, Messias, 
heilig God is Hij. 
Refrein:  
 
 


