
Uw trouw is groot! 

Hervormde Gemeente ‘De Rank’ Elden (gem. Arnhem) 

Liturgie bij de internet-uitzending van  
zaterdag 21 maart 2020 

 
voorganger: ds. J.B. Kamp 

 
Live-uitzending om 10:00 uur,  
en later ook nog terug te beluisteren via www.kerkomroep.nl 
 

Van deze uitzending wordt ook een video-montage gemaakt. 
Deze is vanaf zondag 22 maart te zien op de website van  
‘De Rank’ www.derankarnhem.nl   
 

Kijk daar bij DIVERSE BIJDRAGEN / Kerdiensten op video. 
 



Inleidende muziek  
 

Bemoediging en Groet 
 

Lied: Psalm 31 vers 1, 4 en 15 
 

1. Op U vertrouw ik, HEER der heren, 
Gij Die mijn sterkte zijt. 
Om Uw gerechtigheid 
wil nimmer mij de rug toekeren. 
Betoon mij Uw nabijheid 
en stel mij in de vrijheid. 
 

4. In Uwe handen, God almachtig, 
beveel ik nu mijn geest. 
Mijn hart is onbevreesd. 
Ik ben altijd Uw trouw indachtig, 
mijn God, Die als ik schreide 
mij troostte en bevrijdde. 
 

15. Hoe groot is ’t goed, dat Gij, o HERE, 
hebt weggelegd voor hem, 
die acht slaat op Uw stem. 
Gij zijt voor wie zich tot U keren 
een schuilplaats uit den hoge 
voor aller mensen ogen. 
 

Gebed  
 

Schriftlezing: Klaagliederen 3 vers 1 t/m 3 en vers 19 t/m 33 
 

1. Ik ben de man die ellende gezien heeft aleph 
door de stok van Zijn verbolgenheid. 
2. Mij heeft Hij geleid en doen gaan aleph 
in duisternis, en niet in licht. 
3. Ja, Hij heeft telkens weer Zijn hand aleph 
tegen mij gekeerd, de hele dag. 

 



19. Denk aan mijn ellende en mijn ontheemding, zain 
aan de alsem en de gal. 
20. Mijn ziel denkt er onophoudelijk aan, zain 
zij buigt zich neer in mij. 
21. Dit zal ik ter harte nemen, zain 
daarom zal ik hopen: 

22. Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet 
omgekomen zijn, cheth 
dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! 
23. Nieuw zijn ze, elke morgen; cheth 
groot is Uw trouw! 
24. Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, cheth 
daarom zal ik op Hem hopen. 

25. Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, teth 
voor de ziel die Hem zoekt. 
26. Goed is het te hopen en stil te wachten teth 
op het heil van de HEERE. 
27. Goed is het voor een man, als hij teth 
een juk draagt in zijn jeugd. 

28. Laat hij eenzaam zitten en zwijgen, jod 
omdat Hij het hem opgelegd heeft. 
29. Laat hij zijn mond in het stof steken: jod 
misschien is er hoop. 
30. Laat hij zijn wang geven aan wie hem slaat, jod 
laat hij met smaad verzadigd worden. 

31. Want niet voor eeuwig verstoot kaph 
de Heere! 
32. Want wanneer Hij bedroefd heeft,  
zal Hij Zich ontfermen kaph  
naar de grootheid van Zijn goedertierenheid. 
33. Want niet van harte verdrukt Hij kaph 
en bedroeft Hij mensenkinderen. 

 



Lied: Psalm 42 vers 1 en 3

1. Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
Die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek Zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in Zijn voorhoven? 
 
3. Hart onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 
 
Overdenking  UW TROUW IS GROOT  
    n.a.v. Klaagliederen 3:22-24 
 
Muzikaal intermezzo 

 
 

Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan, 

al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
 

Psalm 93:4 (LvdK-1973) 



Lied: Weerklank 432 
 
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. 
 
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. 
 
Dankgebed en Voorbeden 

Lied: Gezang 392 vers 1,3 en 5  
 
1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
3. U heb ik nodig, Uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 
5. Houd, Heer, Uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 



 
Zegen  
 
Uitleidende muziek  
 


