






















Bemoediging 

voorganger: 

Onze hulp is in de naam van de HEER. 

gemeente:  

Hemel en aarde heeft Hij gemaakt. 

voorganger: 

Altijd blijft Hij trouw. 

gemeente:  

Nooit laat hij los.  

* 





Drempelgebed 

 

 

voorganger:  

HEER, onze God, keer U naar ons toe. 

gemeente:  

Doe ons weer leven met hart en ziel. 

* 





Staande: Lied 217 : 1. 2, 3, 4. 



Staande: Lied 217 : 1, 2. 3, 4. 



Staande: Lied 217 : 1, 2, 3. 4. 



Staande: Lied 217 : 1, 2, 3, 4. * 





Lied 217: 5. * 

















Lied 332 : 1, 2, 3. 



Lied 332 : 1, 2, 3. 



Lied 332 : 1, 2, 3. * 





Lezing: Jesaja 32 : 1 t/m 8. 

Vrede waar gerechtigheid heerst 
1   Een koning die rechtvaardig regeert 

en leiders die leiden volgens het recht 
2   zijn als een beschutting tegen de wind, 

als een schuilplaats voor een wolkbreuk, 
als waterstromen in een dorre streek, 
als de koele schaduw van een rots 
in een dorstig, uitgedroogd land. 

3   Ogen zullen niet langer blind zijn, 
oren luisteren weer aandachtig; 



Lezing: Jesaja 32 : 1 t/m 8. 
4   de onbezonnen geest verwerft  

kennis en inzicht, de tong van stotteraars 
spreekt vloeiend en vlot. 

5   Dan wordt een dwaas niet meer edel genoemd, 

een bedrieger niet langer aanzienlijk. 
6   Want een dwaas spreekt dwaas 

en zijn hart brengt slechtheid voort: 
hij handelt goddeloos 
en hij lastert de HEER; 
wie honger lijdt laat hij onverzadigd, 
de dorstige geeft hij niets te drinken. 



Lezing: Jesaja 32 : 1 t/m 8. 
7   Een bedrieger kiest valse middelen, 

hij beraamt snode plannen 
en tracht, door leugens rond te strooien, 
de verdrukte in het verderf te storten, 
en de zwakke wanneer die zijn recht bepleit. 

8   Maar een edel mens zint op edele daden, 
hij zet zich in voor al wat edel is. 

* 





Lied 72 : 1, 



Lied 72 : 1.  * 





Lezing: Jesaja 32 : 9 t/m 14. 
9   Sta op, zorgeloze vrouwen, hoor mij aan, 

meisjes vol vertrouwen,  
luister naar mijn woorden. 

10Over iets meer dan een jaar zullen jullie sidderen, 
jullie die nu nog vol vertrouwen zijn. 
Want dan is er geen wijnoogst meer, 
geen pluk die nog vruchten oplevert. 

11Beef, jullie zorgelozen, 
sidder, jullie die vol vertrouwen zijn. 
Kleed je uit tot op het naakte lijf 
en trek een rouwkleed aan. 



Lezing: Jesaja 32 : 9 t/m 14. 
 

12Zij slaan zich in wanhoop op de borst, 
weeklagend om de prachtige akkers, 
om de vruchtdragende wijnstokken. 

13Dorens en distels overwoekeren 
het land van mijn volk, 
elk huis waar vreugde heerst 
en elke stad vol feestgedruis. 



Lezing: Jesaja 32 : 9 t/m 14. 
 

 

14De vesting zal verlaten liggen, 
het rumoer van de stad valt stil. 
Burcht en wachttoren  
worden ruïnes voor altijd, 
een lustoord voor wilde ezels, 
weidegrond voor het vee. 

* 





Lied 85 : 2, 



Lied 85 : 2. * 





Lezing: Jesaja 32 : 15 t/m 18. 
15Zo zal het blijven totdat van boven 

een geest over ons wordt uitgegoten. 
Dan zal de woestijn een boomgaard worden, 
een boomgaard die is als een woud. 

16Het recht zal zich vestigen in de woestijn, 
gerechtigheid wonen in de boomgaard. 

17Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, 
ze brengt rust en vertrouwen voor altijd. 

18Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, 
een veilige woonplaats, 
een oord van ongestoorde rust. 

 

* 





Lied 85 : 3, 



Lied 85 : 3. * 





Lezing: Lucas 18: 1 t/m 8. 
1   Hij vertelde hun een gelijkenis  

over de noodzaak om altijd te bidden  
en niet op te geven:  

2   ‘Er was eens een rechter in een stad  
die geen ontzag had voor God en zich niets 
aan de mensen gelegen liet liggen.  

3   Er woonde ook een weduwe in die stad,  
die steeds weer naar hem toe ging  
met het verzoek: “Doe mij recht  
in het geschil met mijn tegenstander.”  



Lezing: Lucas 18: 1 t/m 8. 
4   Maar lange tijd wilde hij dat niet doen.  

Ten slotte zei hij bij zichzelf:  
Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik 
mij niets aan de mensen gelegen liggen,  

5   toch zal ik die weduwe recht verschaffen 
omdat ze me last bezorgt.  
Anders blijft ze eindeloos bij me komen  
en vliegt ze me nog aan.’  

6   Toen zei de Heer:  
‘Luister naar wat deze rechter zegt,  
al minacht hij ook het recht.  



Lezing: Lucas 18: 1 t/m 8. 
7   Zal God dan niet zeker recht verschaffen  

aan zijn uitverkorenen  
die dag en nacht tot hem roepen?  
Of laat hij hen wachten?  

8   Ik zeg jullie  
dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. 
Maar als de Mensenzoon komt,  
zal hij dan geloof vinden op aarde?’  

* 





Lied 1008 : 1, 2.  



Lied 1008 : 1. 2.  



Lied 1008 : 1, 2,  



Lied 1008 : 1, 2. * 





 



 

* 





 

 

1e Diaconale collecte: NL 65 ABNA 0454 3147 01  
 

  

2e Collecte Kerkrentmeesterschap: 
NL 35 RABO 0373 7266 51 





Lied 755 : 1, 2. 



Lied 755 : 1. 2. 



Lied 755 : 1, 2, 



Lied 755 : 1, 2. * 





Lied 431c * 






