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In de tunnel der beproeving

Thema

In de tunnel der beproeving (Pnr. 405)

Uitgesproken op

4 september 1983

Genesis 22

in de Ned.Herv.Kerk te ’s-Gravendeel

Orde van de dienst:
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen

Psalm 122: 1 en 3
1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: `Gord u aan
om naar des HEREN huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!'
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.
3. Bidt heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's HEREN tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Lezing van de wet
Zingen

Psalm 123: 1
1. Tot U, die zetelt in de hemel hoog,
hef ik vol hoop mijn oog.
Zoals een knecht let op zijns heren wenken
of hij zijn gunst wil schenken,
zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen
rust op de hand der vrouwe,
zo zien wij op tot God, den HEER, tot Hij
ons weer genadig zij.

Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing

Genesis 22
1 Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde. Hij
zeide tot hem: Abraham, en deze zeide: Hier ben ik. 2 En Hij
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zeide: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isaak, en
ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op
een der bergen, die Ik u noemen zal. 3 Toen stond Abraham des
morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, en nam twee van zijn
knechten met zich, benevens zijn zoon Isaak; hij kloofde hout
voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats,
die God hem genoemd had. 4 Toen Abraham op de derde dag
zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. 5 En Abraham
zeide tot zijn knechten: Blijft gij hier met de ezel, terwijl ik en
de jongen daarginds heengaan; wanneer we hebben
aangebeden, zullen wij tot u terugkeren. 6 Toen nam Abraham
het hout voor het brandoffer, legde het op zijn zoon Isaak, en
nam vuur en een mes met zich mede. Zo gingen die beiden
tezamen. 7 Toen sprak Isaak tot zijn vader Abraham en zeide:
Mijn vader, en deze zeide: Hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide:
Hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten
brandoffer? 8 En Abraham zeide: God zal Zichzelf voorzien van
een lam ten brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden
tezamen.
9 Toen zij aan de plaats die God hem genoemd had, gekomen
waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond
zijn zoon Isaak en legde hem op het altaar boven op het hout.
10 Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om
zijn zoon te slachten. 11 Maar de Engel des HEREN riep tot hem
van de hemel en zeide: Abraham, Abraham! En hij zeide: Hier
ben ik. 12 En Hij zeide: Strek uw hand niet uit naar de jongen
en doe hem niets, want nu weet Ik, dat gij godvrezend zijt, en
uw zoon, uw enige, Mij niet hebt onthouden. 13 Toen sloeg
Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich, met
zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en
nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn
zoon. 14 En Abraham noemde die plaats: De HERE zal erin
voorzien; waarom nog heden gezegd wordt: Op de berg des
HEREN zal erin voorzien worden.
Schriftlezing

Hebreeën 11: 17-19
17 Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak
ten offer gebracht, en hij, die de beloften aanvaard had, wilde
zijn enige zoon offeren, 18 hij, tot wie gezegd was: Door Isaak
zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen, dat
God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken, 19 en
daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen.

Schriftlezing

Johannes 8: 51-59
51 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord
bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen.
52 De Joden zeiden tot Hem: Nu weten wij, dat Gij bezeten zijt.
Abraham is gestorven en ook de profeten, en Gij zegt: indien
iemand mijn woord bewaard heeft, zal hij de dood in eeuwigheid
niet smaken. 53 Gij zijt toch niet meer dan onze vader
Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven;
voor wie houdt Gij Uzelf? 54 Jezus antwoordde: Als Ik Mijzelf
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eer, betekent mijn eer niets; mijn Vader is het, die Mij eert, van
wie gij zegt: Hij is onze God, 55 en gij kent Hem niet, maar Ik
ken Hem. En indien Ik zeide: Ik ken Hem niet, dan zou Ik u
gelijk zijn, een leugenaar; doch Ik ken Hem en zijn woord
bewaar Ik. 56 Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn
dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd. 57 De Joden
dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij
Abraham gezien? 58 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik. 59 Zij namen dan stenen op
om naar Hem te werpen; maar Jezus verborg Zich en verliet de
tempel
Zingen

Psalm 121: 1
1. Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn HERE, die
dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen.

Preek
Zingen

Lied 293: 1, 2 en 4
1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!
2. Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!
4. Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen

Lied 259
1. Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
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die dood geweest is, - en Hij leeft;
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt!
2. Aanbidt de Vader in het woord!
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!
Van zijn gemeenschap, zijn gena,
zijn liefd' en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.
Zegen
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