Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen

Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt

Thema
‘Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt’ (Ps.98:2)
Deuteronomium 32
Uitgesproken 17 september 2017 om 18.30 uur in de Herv. gemeente te Herwijnen
Vijftiende zondag na Pinksteren;
dankzegging Heilig Avondmaal;
vlak voor Rosj haSjanah 5778
Orde van de dienst:
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied uit Weerklank Psalm 99: 7 en 8
7. HERE onze God, bitter was hun lot.
Gij hebt hen verhoord, ja Gij gaaft uw woord.
Uw vergiffenis was voor hen gewis.
Gij zijt vol genade, ook al wreekt Gij 't kwade.
8. Maakt Hem nu tezaam groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer,
die met macht gekroond op de Sion troont.
Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de HERE.
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Inleiding
Zingen Psalm 70 (geheel)
1. Daal haastig ter verlossing neer,
O God, en red mij uit gevaren,
Uit angsten, die mijn ziel bezwaren,
Spoed U te mijner hulp, o HEER'.
Laat allen, die mijn ziel belagen,
Beschaamd en schaamrood van mij vlien;
Laat, die met vreugd mijn rampen zien,
In hunne wensen nimmer slagen.
2. Laat allen, die, met schampren spot,
Mij honen, tergen en onteren,
Hun schimp ten loon, teruggekeren;
Vergaan op Uw geducht gebod.
Laat hen, die zich tot U begeven,
Hen, die Uw heil beminnen, HEER',
Gedurig juichen tot Uw eer,
En zingen: "God zij hoog verheven!"
3. Ik ben nooddruftig, arm en naakt;
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O God, mijn Helper uit ellenden.
Haast U tot mij; wil bijstand zenden;
Uw komst is 't, die mijn heil volmaakt.
Apostolicum
Zingen Psalm 133: 3
3. Waar liefde woont, gebiedt de HEER' den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezingen
Openbaringen 15: 1-4;
1. En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk:
zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de
toorn van God tot een einde gekomen zijn.
2. En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de
overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en
van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de
citers van God.
3. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en
het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk
zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en
waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!
4. Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken?
Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U
aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.
Deuteronomium. 32: 1-12, 39-43
1. Hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken! Laat de aarde de
woorden van mijn mond horen
2. Laat mijn leer neerdruppelen als de regen laten mijn woorden
stromen als de dauw, als een zachte regen op het groen, en als
regendruppels op het gewas.
3. Want ik zal de Naam van de HEERE uitroepen geef grootheid
aan onze God!
4. Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen
zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht;
rechtvaardig en waarachtig is Hij.
5. Zij hebben verderfelijk tegen Hem gehandeld; het zijn Zijn
kinderen niet. Een schandvlek! Het is een slinkse en verdorven
generatie.
6. Doet u dit de HEERE aan, dwaas en onwijs volk? Is Hij niet uw
Vader, Die u verworven heeft, Die u gemaakt heeft en u stand
heeft doen houden?
7. Denk aan de dagen van vroeger tijd; let op de jaren van
generatie op generatie. Vraag het uw vader, hij zal het u

2 van 4

Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen

Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt

vertellen, vraag het uw oudsten, zij zullen het u zeggen.
8. Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde,
toen Hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft Hij het
grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig het aantal
Israëlieten.
9. Want het deel van de HEERE is Zijn volk, Jakob is het gebied dat
Zijn eigendom is.
10. Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste, huilende
wildernis. Hij omringde hem, Hij onderwees hem, Hij beschermde
hem als Zijn oogappel.
11. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft,
zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken,
12. zo heeft alleen de HEERE hem geleid, er was geen vreemde
god bij hem.
39. Zie nu in dat Ik, Ik Die ben, er is geen God naast Mij. Ík dood
en Ik maak levend, Ik verwond en Ík genees en er is niemand die
uit Mijn hand redt!
40. Want Ik hef Mijn hand op naar de hemel en zeg: Zo waar Ik in
eeuwigheid leef:
41. Als Ik Mijn glinsterend zwaard wet, Mijn hand het grijpt voor
het oordeel, zal Ik de wraak laten terugkomen op Mijn
tegenstanders, en het hun die Mij haten, vergelden.
42. Ik zal Mijn pijlen dronken maken van bloed, en Mijn zwaard zal
vlees eten van het bloed van de gesneuvelde en de gevangene,
van het hoofd van de vijand met zijn loshangende haar.
43. Juich, heidenen, met Zijn volk! Want Hij zal het bloed van Zijn
dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op Zijn
tegenstanders, en Zijn land en Zijn volk verzoenen!
Zingen Psalm 71: 1, 2 en 3
1. 'k Betrouw op U, hoor mijn gebeden:
Dat mij geen schaamt', o HEER',
In eeuwigheid verneer'.
Red mij, door Uw gerechtigheden,
Bevrijd mij, neig Uw oren;
Verlos mij; wil mij horen.
2. Wees mij een rots, om in te wonen;
Een schuilplaats, waar mijn hart
Steeds toevlucht vind', in smart.
Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen,
Dat Gij, o groot' Ontfermer,
Mijn burg zijt en beschermer.
3. Bevrijd mij van 't geweld des snoden,
Die 't heilig recht verkracht;
Wiens trotsheid mij veracht.
Ik wacht op U, o God der goden,
Op Wien ik vast vertrouwde,
Van dat ik 't licht aanschouwde.
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Prediking
Zingen uit Weerklank Psalm 74: 12, 13 en 14
12. Gedenk dit, Heer, de vijand smaadt uw eer.
Geeft aan het roofdier toch uw volk niet over,
uw tortelduif niet aan de brute rover.
Wil de verdrukten niet vergeten, HEER.
13. Aanschouw, o Heer, aanschouw toch uw verbond.
Het land is vol geweld in donkre holen.
Houdt U voor de verdrukte niet verscholen,
leg hem opnieuw een lofzang in de mond.
14. Sta op, o God, beslecht uw eigen zaak.
Gedenk de smaad van wie U dwaas bestrijden
en het getier dat klinkt van alle zijden.
Vergeet het niet! Sta op, o God, ontwaak!
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen uit Weerklank Lied 218: 1, 2 en 7
1 Het duurt niet lang meer tot de tijd
van Christus aan zal breken,
en Hij in grote heerlijkheid
het oordeel uit zal spreken.
Het lachen is dat uur gedaan,
als alles zal in vuur vergaan,
naar Petrus heeft geschreven.
2 Dan klinken de bazuinen luid
tot aan de verste kimmen.
Dan zullen alle doden uit
hun smalle graven klimmen.
Maar die nog op de aarde gaan,
die zal de Heer van stond af aan
tot nieuwe mensen maken.
7 Heer Jezus, ach wat duurt het lang
tot aan die dag der dagen.
Zie ons op aarde klein en bang,
bezocht door duizend plagen.
Kom Rechter in uw majesteit
in uw genade, kom, bevrijd
ons van het kwade. Amen.
Zegen
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