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Welkom en mededelingen
Lied: Gezang 20 : 1
1

Laat ons nu vrolijk zingen!
Komt, heft uw lied'ren aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

Moment van stil gebed
Votum en groet
Lied: Gezang 20 : 4, 5 en 6
4 Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.

5 Op duizenderlei wijze
redt Hij ons van de dood.
Hij geeft ons drank en spijze
in schaarste en in nood.
En als wij zijn gevangen,
te middernacht zendt Hij
ons liederen en gezangen
en maakt ons eind'lijk vrij.

6 Hij is het licht der blinden,
der zwakken steun en staf.
Die zich in rouw bevinden,
neemt Hij de droefheid af.
Maar allen die Hem haten,
hun wegen maakt Hij krom;
wat zij in trots bezaten,
keert Hij in gramschap om.

Gebed om de opening van het woord
1e Schriftlezing: Jesaja 42:1-12
1 Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik
heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. 2 Hij zal niet
schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen, Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen. 3 Het
geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; naar waarheid zal
Hij het recht doen uitgaan. 4 Hij zal niet uitdoven, Hij zal niet geknakt worden, totdat Hij het recht
op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar Zijn onderricht. 5 Zo zegt de God,
de HEERE, Die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, Die de aarde heeft
uitgespreid en wat daarop uitspruit, Die de adem geeft aan het volk dat daarop is, en de geest aan
hen die daarop wandelen: 6 Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand
grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de
heidenvolken, 7 om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de
gevangenis wie in duisternis zitten. 8 Ik ben de HEERE - dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen
ander geven, evenmin Mijn lof aan de afgodsbeelden. 9 De voorgaande dingen - zie, ze zijn
gekomen! Nieuwe dingen verkondig Ik; voordat ze ontkiemen, doe Ik ze u horen. 10 Zing voor de
HEERE een nieuw lied, Zijn lof vanaf het einde der aarde, u die de zee en al wat daarin is, bevaart,
u, eilanden en wie daarop wonen. 11 Laten de woestijn en zijn steden hun stem verheffen, de
dorpen waar Kedar woont. Laten zij die in de rotsen wonen, juichen, het vanaf de bergtoppen
uitjubelen. 12 Laten zij de HEERE eer geven, en Zijn lof op de eilanden verkondigen.
2e Schriftlezing: Mattheüs 12:9-21
9 En Hij vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. 10 En zie, er was iemand die een
verschrompelde hand had. En ze vroegen Hem: Is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te
genezen? Dit om Hem te kunnen beschuldigen. 11 Hij zei tegen hen: Welk mens onder u die één
schaap heeft, zal het niet, als het op een sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen?
12 Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven! Daarom is het geoorloofd op de sabbatdagen
goed te doen. 13 Toen zei Hij tegen die man: Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en hij werd
hersteld, gezond als de andere. 14 De Farizeeën gingen weg en beraadslaagden tegen Hem, hoe zij
Hem om zouden kunnen brengen. 15 Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar, en veel menigten
volgden Hem en Hij genas hen allen. 16 En Hij gebood hun streng dat zij niet bekend zouden
maken wie Hij was, 17 opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jesaja toen hij

zei: 18 Zie, Mijn Knecht, Die Ik uitverkoren heb, Mijn Geliefde, in Wie Mijn ziel een welbehagen
heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen en Hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen.
19 Hij zal niet twisten en niet roepen, en ook zal niemand Zijn stem op de straten horen. 20 Het
geknakte riet zal Hij niet breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven, totdat Hij het oordeel
uitvoert tot overwinning. 21 En op Zijn Naam zullen de heidenen hopen.
Lied: Psalm 33 : 1 en 2 (NB)
1 Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren door wie Hem
behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.

2 Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heem'len hoog verheven, vol van
blinkend leven
schiep Hij door zijn stem.

Verkondiging
Lied: Psalm 72 : 1 en 2 (OB)
1 Geef, HEER, den Koning Uwe rechten,
En Uw gerechtigheid
Aan 's Konings zoon om Uwe knechten
Te richten met beleid.
Dan zal Hij al Uw volk beheren,
Rechtvaardig, wijs en zacht;
En Uw ellendigen regeren;
Hun recht doen op hun klacht.

2 De bergen zullen vrede dragen,
De heuvels heilig recht;
Hij zal hun vrolijk op doen dagen,
Het heil, hun toegezegd.
't Ellendig volk wordt dan uit lijden
Door Zijnen arm gerukt;
Hij zal nooddruftigen bevrijden;
Verbrijz'len, wie verdrukt.

Geloofsbelijdenis
Lied: Psalm 72 : 10 en 11 (OB)
10 Dan zal, na zoveel gunstbewijzen,
't Gezegend heidendom
't Geluk van dezen Koning prijzen,
Die Davids troon beklom.
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen,
Bekleed met mogendheên;
De HEER, in Israël geprezen,
Doet wond'ren, Hij alleen.

11 Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov' Hem vroeg en spâ;
De wereld hoor', en volg' mijn zangen,
Met Amen, Amen na.

Aankondiging inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: OTH 322 : 1, 2, 3 en 5 “Maak ons tot een stralend licht voor de volken”
1 Maak ons tot een stralend licht
Voor de volken,
Een stralend licht
Voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
Wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

2 Maak ons tot een woord
Van hoop voor de volken,
Een levend woord
Voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
Dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.

3 Maak ons tot een zegening
Voor de volken, een zegening
Voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
Wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.

5 En bouw uw koninkrijk
In de volken, uw wil geschied'
In de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
Dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard'!

Heenzending en zegen

