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Orde van de dienst:
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 34: 5
5 Komt kindren, hoort mij aan.
Wie vindt een leven lang en goed?
Hij die Gods wil met vreugde doet
en in zijn dienst wil staan.
Weerhoud uw tong van kwaad
zodat gij niemand schade doet.
Wijk van het kwade en doe goed,
sticht vrede metterdaad.
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Inleiding op het thema
Zingen Psalm 90: 5 en 8
5 Heer, onze daden en hun loze gronden
zijn voor uw aanschijn niets dan schuld en zonde.
Al wat wij heimlijk in ons hart omdragen
doorlicht uw heiligheid - en wij versagen,
want uw gerechte toorn verslindt de tijd,
zodat ons leven als een zucht verglijdt.
8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.
Geloofsbelijdenis
Zingen Lied 475: 2
2 Zij mijn zingen: doortocht geven
aan uw overzijdse stem,
onweerstandelijk gedreven
tot de jubel: 'k ben van Hem;
in uw zacht geweld wil 'k wezen
onvoorwaardelijk uw knecht
en van de eigen wil genezen;
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Heer, ik dien U nog zo slecht.
Openbaringen 3: 14-22
14. Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: “Dit zegt
Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods
schepping:
15. Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u
maar koud of warm!
16. Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u
uitspuwen.
17. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer
nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig,
berooid, blind
en naakt.
18. Daarom raad ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur
gelouterd
is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te
bedekken,
zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u
weer
kunt zien.
19. Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus
volledig in en breek met het leven dat u nu leidt.
20. Ik sta voor de deur en klop
aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik
binnenkomen, en we
zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.
21. Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik
zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit
22. Wie oren heeft moet horen wat de Geest tegen de gemeenten
zegt.”’
Jesaja 1 : 1-26
1 Dit zijn de visioenen die Jesaja, de zoon van Amos, over Juda en
Jeruzalem gezien heeft, toen Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia in Juda
regeerden.
Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem.
2. Hoor toe, hemel, geef gehoor, aarde, de HEER heeft gesproken: Ik
heb mijn kinderen opgevoed en grootgebracht, maar ze zijn tegen mij
in opstand gekomen.
3. Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak, maar
Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid.
4. Wee dit ontrouwe volk, met schuld beladen, volk van zondaars,
verdorven geslacht. Zij hebben de HEER verlaten, de Heilige van
Israël versmaad, hem de rug toegekeerd.
5. Ben je niet genoeg geslagen, verzet je je nog altijd? Heel je hoofd
doet pijn, heel je hart is ziek.
6. Van voetzool tot kruin, niets is ongeschonden: een en al wonden en
builen en striemen, niet verbonden, niet verzorgd, niet met olie
verzacht.
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7. Je land is verwoest, je steden zijn verbrand. Vreemden stropen
onder je ogen de akkers af, vreemdelingen maken alles tot een
woestenij
8. Wat rest er nog van Sion? Het is als een hut in een wijngaard, een
schuilkeet in een komkommerveld, een stad in het nauw.
9. Had de HEER van de hemelse machten ons niet een laatste rest
gelaten, het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra.
10. Hoor de woorden van de HEER, leiders van Sodom, geef gehoor
aan het onderricht van onze God, volk van Gomorra.
11. Wat moet ik met al jullie offers zegt de HEER. Ik heb genoeg van
die schapen, die vetgemeste kalveren; het bloed van stieren, rammen
en bokken wil ik niet meer.
12. En wanneer jullie voor mij verschijnen – wie heeft je gevraagd
mijn voorhoven plat te lopen?
13. Houd op met die zinloze offergaven Ik heb een afschuw van jullie
wierook; jullie feesten, nieuwemaan en sabbat, ik duld ze niet naast
al dat wangedrag.
14.Van jullie nieuwemaan, van ál jullie feesten heb ik een afkeer, ze
hinderen mij, ik kan ze niet langer verdragen.
15. Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af, ook als
je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed!
16. Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, ik kan ze niet
meer zien. Vermijd alle kwaad
17. en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied
wezen bescherming, sta weduwen bij.
18. De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je
zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood
als purper, ze worden wit als wol.
19.Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten
deel vallen. 20. Als je koppig bent en niet wilt luisteren, zul je vallen
door het zwaard. De HEER heeft gesproken.
21. Ach, de trouwe stad is een hoer geworden. Waar eens recht
heerste en gerechtigheid woonde, daar huizen nu moordenaars.
22. Je zilver is zwart en dof geworden, je wijn versneden met water.
23. Je vorsten zijn schurken, ze houden het met dieven, ze denken
alleen aan geschenken en steekpenningen. Wezen bieden ze geen
bescherming, het lot van weduwen laat hen koud.
24. Daarom – zo spreekt de Machtige, de HEER van de hemelse
machten, de sterke God van Israël: Wee hun, ik zal me wreken op
mijn tegenstanders, mijn woede koelen op mijn vijanden.
25. Ik zal mij tegen je keren, je zilver zuiver ik met loog, al je vuil
verwijder ik. 26. Ik breng je rechters en raadgevers tot inkeer, het zal
weer worden als voorheen. Dan zul je deze naam dragen: ‘Stad van
gerechtigheid’, ‘Stad van trouw’.
Zingen Lied 478: 1, 5 en 6
1. Prijst des Heren machtig woord.
Aarde en hemel bracht het voort,
aan de mens deelt het zich mede.
Door zijn wetten leven wij,
voor zijn oordeel beven wij,
maar zijn vrijspraak geeft ons vrede.
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5. God klaagt aan. Geen sterveling
kan bestaan in dat geding.
Allen zijn in schuld verloren.
Bergen, werpt u op ons neer,
roepen zij, laat ons niet meer
van dit vrees'lijk spreken horen!
6. God vergeeft. Wie weerloos zwicht
voor het opperste gericht,
die ontdekt met vrees en beven
dat de eiser voor hen pleit,
dat de rechter met hem lijdt,
dat het vonnis luidt: het leven.
Prediking
Zingen Lied 103a
Loof nu, mijn ziel de Here,
loof, al wat in mij is, zijn naam.
Vergeet niet, hoeveel keren,
de Here u heeft welgedaan.
Hij wil uw schuld vergeven,
u redden van de dood.
Gij zijt met heel uw leven,
geborgen in Zijn schoot.
De Heer vernieuwt uw krachten,
als van een adelaar.
Hij maakt wie Hem verwachten,
al Zijn beloften waar.
Gij armen en verdrukten,
Zie uit naar Hem, die u bevrijdt;
Gebeukten en gebukten,
In zijn rijk is gerechtigheid.
Gij die, uzelf tot schade,
Des Heren weg verliet,
De Heer is vol genade,
Voor eeuwig toornt Hij niet,Hij die voor u blijft zorgen,
De zonde van u doet
Als de avond van de morgen,
Ja kwaad vergeldt met goed.
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen Lied 316
1 Blijf bij ons, Jezus, onze Heer;
de avond daalt op aarde neer;
het helder licht, uw godlijk woord,
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moog' bij ons schijnen ongestoord.
2 Geef ons in deze zware tijd
volharding en standvastigheid,
opdat wij woord en sacrament
bewaren tot aan 's werelds end.
3 Bewaar uw kerk, zij is benard,
want wij zijn boos en traag en hard;
geef vrucht en zegen op uw woord,
maak dat alom het wordt gehoord.
4 Blijf Heer ons met uw woord nabij
en maak ons van de vijand vrij,
deel aan uw kerk genade mee,
geduld en eenheid, moed en vrêe.
5 Het is niet onze zaak, o Heer,
't gaat om uw eeuwig rijk, uw eer.
Wil allen trouw terzijde staan,
die op uw wegen willen gaan.
6 Uw woord maakt onze harten sterk,
het is de schutsmuur van uw kerk.
Houd ons daarbij, opdat wij Heer,
buiten uw woord niets zoeken meer.
Zegen
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