
Mededelingen

De bloemen gaan vandaag naar

Naam

Votum en groet (Sela) >



Onze hulp en onze verwachting 

is van God onze Heer.

Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon.

Genade en vrede van God de Vader.

Door Jezus Zijn zoon Immanuel.

Hij woont met Zijn Geest in ons.

Hallelujah, hallelujah

Amen.

Opwekking 733 >Votum en groet (Sela)



De zon komt op, maakt de morgen wakker

Mijn dag begint met een lied voor U

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag 

overkomen

Laat mij nog zingen als de avond valt

Opwekking 733



Loof de Heer, o mijn ziel

O mijn ziel

Prijs nu zijn heilige Naam

Met meer passie dan ooit

O mijn ziel

Verheerlijk zijn heilige Naam

Opwekking 733



Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen

Tienduizend redenen tot dankbaarheid

Opwekking 733



Loof de Heer, o mijn ziel

O mijn ziel

Prijs nu zijn heilige Naam

Met meer passie dan ooit

O mijn ziel

Verheerlijk zijn heilige Naam

Opwekking 733



En op die dag, als mijn kracht vermindert

Mijn adem stokt en mijn einde komt

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen

Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Opwekking 733



Loof de Heer, o mijn ziel

O mijn ziel

Prijs nu zijn heilige Naam

Met meer passie dan ooit

O mijn ziel

Verheerlijk zijn heilige Naam

Opwekking 733



Loof de Heer, o mijn ziel

O mijn ziel

Prijs nu zijn heilige Naam

Met meer passie dan ooit

O mijn ziel

Verheerlijk zijn heilige Naam (3x)

Gebed >Opwekking 733



Gebed

Psalm 65: 1, 2 >



Vanuit de stilte klinkt ons zingen,

God, die in Sion woont.

De dank voor al uw zegeningen

ontvangt U waar U troont.

U luistert als we tot U spreken.

Tot U komt al wat leeft.

De zonden konden mij niet breken,

omdat U ons vergeeft.

Psalm 65 : 1, 2



Gelukkig wie bij U vertoeven;

uw woning is ons thuis.

Daar mogen wij uw zegen proeven,

het goede van uw huis.

U antwoordt ons op grootse wijze.

U redt ons door uw hand.

De hele wereld zal U prijzen,

de zee, de lucht, het land.

Schriftlezing >Psalm 65 : 2



Schriftlezing

Jesaja 51 : 1 - 11

Door Henriet Nobbe



1Luister naar mij,

jullie die gerechtigheid najagen,

jullie die de HEER zoeken.

Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent,

naar de diepe groeve waar je gedolven bent.
2Kijk naar Abraham, jullie vader,

naar Sara, die jullie heeft gebaard;

toen ik hem riep was hij alleen,

maar ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt.

Jesaja 51 : 1 - 11
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap



3De HEER troost Sion,

hij biedt troost aan haar ruïnes.

Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk,

haar wildernis wordt als de tuin van de HEER.

Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich,

waar muziek en lofzang klinken.

Jesaja 51 : 1 - 11
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap



4-5Mijn volk, luister aandachtig naar mij,

mijn natie, leen mij je oor.

De wet vindt zijn oorsprong in mij,

en mijn recht zal een licht zijn voor alle volken.

In een oogwenk breng ik de zege nabij,

de hulp die ik bied is al onderweg;

ik zal krachtig rechtspreken over de volken.

De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd,

ze zien uit naar mijn krachtig optreden.

Jesaja 51 : 1 - 11
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap



6Kijk omhoog naar de hemel,

kijk naar de aarde beneden:

al vervliegt de hemel als rook,

al valt de aarde uiteen als een oud gewaad

en sterven haar bewoners als muggen,

de redding die ik breng, zal voor altijd blijven

en mijn recht zal geen einde hebben.

Jesaja 51 : 1 - 11
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap



7Luister naar mij,

jullie die mijn gerechtigheid kennen,

volk dat mijn wet in het hart draagt.

Wees niet bang voor de hoon van mensen,

stoor je niet aan hun spot.

Jesaja 51 : 1 - 11
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap



8Want ze vergaan zoals een gewaad door motten,

zoals wol door mottenlarven.

Maar mijn gerechtigheid zal voor altijd blijven,

de redding die ik breng, duurt van geslacht op 

geslacht.

Jesaja 51 : 1 - 11
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap



9Ontwaak, ontwaak, arm van de HEER,

en bekleed u met kracht!

Ontwaak als in de dagen van weleer,

als in lang vervlogen tijden.

Was u het niet die Rahab vermorzelde,

die het monster doorboorde?

Jesaja 51 : 1 - 11
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap



10Was u het niet die de zee drooglegde,

het water in de diepte,

die een weg baande op de bodem van de zee

waarover het verloste volk kon gaan?
11Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug.

Jubelend komen zij naar Sion,

gekroond met eeuwige vreugde.

Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,

gejammer en verdriet vluchten eruit weg.

Jesaja 51 : 1 - 11 Preek >

© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap



Troost voor Gods volk  



Troost voor Gods volk  

Kijk naar de rots waaruit je 

gehouwen bent, naar de 

diepe groeve waar je 
gedolven bent.

Kijk naar Abraham, jullie 

vader, naar Sara, die jullie 
heeft gebaard.



Troost voor Gods volk  

Kijk naar de rots waaruit je 

gehouwen bent, naar de 

diepe groeve waar je 
gedolven bent.

Kijk naar Abraham, jullie 

vader, naar Sara, die jullie 
heeft gebaard.



Troost voor Gods volk  

De HEER troost Sion, hij 

biedt troost aan haar ruïnes. 

Hij maakt haar woestenij aan 

Eden gelijk, haar wildernis 

wordt als de tuin van de 

HEER. Het zal een oord zijn 

van vreugde en gejuich, 

waar muziek en lofzang 

klinken.



Troost voor Gods volk  



Troost voor Gods volk  



Troost voor Gods volk  

Daarom ook is iemand die 

één met Christus is, een 

nieuwe schepping. Het oude 

is voorbij, het nieuwe is 

gekomen.



Troost voor Gods volk  

Mijn volk, luister aandachtig 

naar mij, mijn natie, leen mij 

je oor. De wet vindt zijn 

oorsprong in mij, en mijn 

recht zal een licht zijn voor 

alle volken.



Troost voor Gods volk  

Wie door de HEER zijn 

bevrijd, keren terug. Jubelend 

komen zij naar Sion, gekroond 

met eeuwige vreugde. 

Gejuich en vreugde trekken 

de stad binnen, gejammer en 

verdriet vluchten eruit weg.



Troost voor Gods volk  

Toekomst vol van hoop (Sela) >



In de nacht van strijd en zorgen

Kijken wij naar U omhoog,

Biddend om een nieuwe morgen,

Om een toekomst vol van hoop.

Toekomst vol van hoop



Ook al zijn er duizend vragen,

Al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,

U die alles overziet.

Toekomst vol van hoop



U geeft een toekomst vol van hoop;

Dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen,

Leidt ons door dit leven heen.

Toekomst vol van hoop



U heeft ons geluk voor ogen.

Jezus heeft het ons gebracht.

Mens, als wij, voor ons gebroken

In de allerzwartste nacht.

Toekomst vol van hoop



U geeft een toekomst vol van hoop;

Dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen,

Leidt ons door dit leven heen.

Toekomst vol van hoop



U bent God, de Allerhoogste,

God van onbegrensde macht.

Wij geloven en wij hopen

Op het einde van de nacht.

Toekomst vol van hoop



U geeft een toekomst vol van hoop;

Dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen,

Leidt ons door dit leven heen.

(3x)

Woorden van nieuw leven >Toekomst vol van hoop



Woorden van nieuw leven

Opwekking 407 >



O, Heer mijn God,

wanneer ik in verwondering

de wereld zie

die U hebt voortgebracht.

Het sterrenlicht,

het rollen van de donder,

heel dit heelal,

dat vol is van uw kracht.

Opwekking 407



Dan zingt mijn ziel

tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel

tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!

Opwekking 407



Als ik bedenk,

hoe Jezus zonder klagen

tot in de dood

gegaan is als een Lam,

sta ik verbaasd,

dat Hij mijn schuld wou dragen

en aan het kruis

mijn zonde op zich nam.

Opwekking 407



Dan zingt mijn ziel

tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel

tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!

Opwekking 407



Als Christus komt

met majesteit en luister,

brengt Hij mij thuis,

hoe heerlijk zal dat zijn.

Dan zal ik vol aanbidding

voor Hem buigen

en zingt mijn ziel:

o Heer, hoe groot zijt Gij!

Opwekking 407



Dan zingt mijn ziel

tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel

tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!

Bevestiging >Opwekking 407



Bevestiging Simon van der Woude

Psalm 134: 1, 2 >



Kom, trouwe dienaars van de HEER,

die altijd klaar staan tot zijn eer,

hef jullie handen op naar Hem.

Zegen de HEER met hart en stem.

Psalm 134 : 1, 2



Zijn zegen wensen wij voor jou:

vrede uit Sion, liefde, trouw

van Hem die jou tot leven riep,

die hemel, zee en aarde schiep.

Oproep >Psalm 134 : 2



Woorden tot ouderlingen en gemeente

Gebed >



Gebed

Collecte >



Collecte

De eerste collecte is voor de diaconie 

de tweede is voor de kerk.

Opwekking 818 >
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Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.

Eenmaal heelt U iedere wond,

heel de oude wereld verdwijnt;

de pijn voorbij.

Opwekking 818



Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.

Eenmaal zal het duidelijk zijn,

alle zorg en wanhoop verdwijnt;

de angst voorbij.

Opwekking 818



Op die dag, in de hemel,

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,

dan zijn wij bij Jezus

en klinkt het overwinningslied.

Opwekking 818



Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,

kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw,

op die dag.

Opwekking 818



Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.

Eenmaal is het vechten voorbij,

dan zien we uw macht en uw pracht,

op die dag.

Opwekking 818



Op die dag, in de hemel,

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,

dan zijn wij bij Jezus

en klinkt het overwinningslied.

(2x)

Opwekking 818



Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,

kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw.

Ja, U maakt ons anders en nieuw.

U maakt ons anders en nieuw

op die dag.

Opwekking 818



Op die dag, in de hemel,

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,

dan zijn wij bij Jezus

en klinkt het overwinningslied.

en klinkt het overwinningslied.

Opwekking 818



Fijne zondag en wel thuis.


