Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen
Thema:
JHWH heeft vijanden (Pnr. 1191)
Uitgesproken 6 augustus 2006

JHWH heeft vijanden
Psalmen 44 en 139: 19-24
in het Open Hof te Kampen

Ouderling van dienst: Keimpe Dokter
Orde van de dienst:
Welkom en mededelingen
Zingen

Psalm 139: 1
1 HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Stil gebed
Bemoediging en Groet
Klein gloria: Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Als in den beginne
Nu en immer
En van eeuwigheid tot eeuwigheid
Amen.
Aanvangstekst:Psalm 139: 21, 22
Zingen

Psalm 139: 12 en 14
12 O God, verwerp het boos geslacht,
op leugen en verraad bedacht.
Wijk van mij, die het kwade doet,
uw handen zijn vol vuil en bloed.
Gij die Gods naam durft uit te spreken
en tegen Hem het hoofd opsteken.
14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Kyriegebed (met Ps. 80)
Zingen

Gez. 37: 4
4 Gij zult Mij zoeken, zult Mij vinden,
als gij van harte vraagt.
Zie, uw ellende loopt ten einde
en uw verlossing daagt.
Want Ik zal voor uw vrijheid strijden
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en overal vandaan
zal Ik u voorgaan, u geleiden
naar huis, naar Kanaän.
Gloria (met Jes. 59: 15b-21)
Zingen

Gez. 37: 5
5 Zo heeft de Heer tot ons gesproken,
de God van Israël;
die in het duister zijt gedoken
dit voorportaal der hel,
in deze wereld moet gij wonen
en huizen bij de tijd.
Hier zal Ik u mijn vrede tonen
en hier leid Ik u uit.

Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing Psalm 139: 19-24
19. God, breng de zondaars om,– weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten –
20. ze spreken kwaadaardig over u, uw vijanden misbruiken uw naam. 21. Zou
ik niet haten wie u haten, HEER, niet verachten wie tegen u opstaan? 22. Ik haat
hen, zo fel als ik haten kan, ze zijn mijn vijand geworden. 23. Doorgrond mij,
God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, 24. zie of ik geen verkeerde
weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.
Zingen

Psalm 44: 1
1 Heer, wat de vaderen vertelden
- nooit moe uw wondren te vermelden 't verhaal van wat Gij hebt gedaan,
wij hebben het zeer goed verstaan:
hoe Gij weleer met eigen hand
rondom de volken hebt verdreven
en Isrel, in hun grond geplant,
onder de zon een plaats gegeven.

Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing Mattheüs 5: 43-48
43. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je
vijand haten.” 44. En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie
vervolgen, 45. alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.
Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het
regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46. Is het een verdienste als
je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47. En als jullie
alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe
je dan? Doen de heidenen niet net zo? 48. Wees dus volmaakt, zoals jullie
hemelse Vader volmaakt is.
Zingen

Psalm 44: 5
5 Waarom hebt Gij ons dan verstoten,
tot onze ondergang besloten,
waarom ons naakt te kijk gesteld?
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Gij toogt niet met ons in het veld,
maar hebt, o Heer, in 't aangezicht
van onze vijand ons verlaten.
Ons hebt Gij onheil aangericht
en heil gegund aan wie ons haten.
Schriftlezing Psalm 44 (een lied in ballingschap)
1. Voor de koorleider. Van de Korachieten, een kunstig lied.
2. God, met eigen oren hebben wij het gehoord, onze voorouders vertelden het
ons door: de daden die u verrichtte in hun dagen,in de dagen van weleer.
3. Om hén te planten hebt u volken verdreven, naties verslagen om ruimte te
geven aan hén.
4. Zij verkregen het land niet met het zwaard, niet hun eigen kracht heeft hen
gered, maar uw rechterhand, uw arm, het licht van uw gelaat. U had hen lief.
5. U, God, bent mijn koning, u beveelt de redding van Jakob.
6. Met u stoten wij onze belagers neer, met uw naam vertrappen wij onze
tegenstanders.
7. Het is niet mijn boog waarop ik vertrouw, niet mijn zwaard dat mij redt,
8. u hebt ons gered van onze belagers, u liet onze haters beschaamd staan.
9. God, wij loven u dag na dag, uw naam zullen wij altijd prijzen.
10. Toch hebt u ons nu verstoten en vernederd: u trok niet ten strijde met onze
legers,
11. u deed ons wijken voor onze belagers, onze haters roofden ons leeg.
12. U hebt ons als slachtvee uitgeleverd, ons onder vreemde volken verstrooid,
13. u hebt uw volk van de hand gedaan, veel bracht de verkoop u niet op.
14. U hebt ons het mikpunt van spot gemaakt, onze naburen smaden en honen
ons,
15. u hebt ons bij de volken belachelijk gemaakt, ze schudden meewarig het
hoofd.
16. Heel de dag moet ik mijn schande dragen, het schaamrood bedekt mijn
gezicht
17. als ik de vijand hoor spotten en sarren, hem vol wraakzucht zie staan.
18. Dit is ons overkomen, maar wij zijn u niet vergeten, uw verbond
verloochenden wij niet,
19. ons hart keerde zich niet van u af, onze voeten weken niet van uw pad.
20. Toch hebt u ons naar de jakhalzen verbannen en ons met diepe duisternis
bedekt.
21. Hadden wij de naam van onze God vergeten, onze handen uitgestrekt naar
een vreemde god,
22. zou God dit niet hebben ontdekt? Hij kent de geheimen van ons hart.
23. Toch worden wij dag na dag om u gedood en afgevoerd als schapen voor de
slacht.
24. Word wakker, Heer, waarom slaapt u? Ontwaak! Verstoot ons niet voor
eeuwig.
25. Waarom verbergt u uw gelaat, waarom vergeet u onze ellende, onze nood?
26. Onze ziel ligt neergebogen in het stof, ons lichaam vastgekleefd aan de
aarde.
27. Sta op, kom ons te hulp, verlos ons, omwille van uw trouw.
Zingen

Psalm 44: 11
11 Waarom houdt Gij U slapend, Here
en blijft Gij uw gelaat afkeren?
Erken uw volk, - het is uw zaak!
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Vergeet ons niet voorgoed, ontwaak!
Wij liggen in het stof terneer,
van d'aarde niet te onderscheiden.
Sta op, breng in ons lot een keer!
God, om uw trouw, kom ons bevrijden!
Preek
Zingen

Psalm 79: 1, 2 en 5
1 O God, nu zijn de heidenen gekomen,
hebben uw erfdeel in bezit genomen,
uw huis ontwijd, hebben uw stad van vrede
geplunderd en verbrand, uw volk vertreden.
Bloed kleurt de velden rood. Uw knechten zijn gedood.
Zij liggen onbegraven.
Jeruzalem is stom en op het land rondom
verzaamlen zich de raven.
2 Hoe lang, Heer, moeten wij die smaad verduren?
Hoe lang zijn wij tot spot voor onze buren?
Zal dan uw toorn uw eigen volk verteren?
Tref met uw gramschap die uw naam niet eren.
Zij zijn in overmoed belust op Jakobs bloed.
Zij maken woest en ledig
het land door ons bewoond. Zij hebben U gehoond,
uw grote naam beledigd.
5 O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,
wij zijn de schapen die uw roepstem horen,
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden
aan stille waatren en in groene weiden.
Geslacht meldt aan geslacht uw goedheid en uw kracht,
de grootheid van uw daden.
Zo gaat een blinkend spoor van lof de eeuwen door.
Wij prijzen uw genade.

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen

Gez. 32: 1, 4 en 5
1 Hoe lieflijk, hoe schoon zijn de schreden
op bergen, hoog in 't licht
van wie zich met een woord van vrede
en heil tot Sion richt.
Van ver weergalmt der boden lied:
de Heer regeert, vrees niet.
4 Nu zien alle volken der aarde
hoe God zijn macht ontvouwt.
Wie u vervolgen gaan ontwaren
hoe hoog de Heer u houdt.
O Sion, heel de wereld weet
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5 Hoe lieflijk, hoe schoon gaan de schreden
van Gods gezanten voort.
In alle landen, alle steden
weerklinkt des Heren woord.
En waar de Heer verzoening bracht
wordt Sions heil herdacht.
Zegen
Orgelspel
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