Orde van dienst
Zondag 14 augustus 2022
Voorganger: ds. W.H. van Boeijen uit Dedemsvaart.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mededelingen
Zingen: Psalm 89: 11 en 12

‘Hij prijst mijn hoge gunst, met ….’

11. Hij prijst mijn hoge gunst met namen menigvoud:
Mijn Vader en mijn God, o rots van mijn behoud.
Ik antwoord hem: mijn zoon, de vorsten zullen beven,
mijn eerstgeboren zoon, voor u, zo hoog verheven.
Voor altijd rust op hem mijn trouw, mijn welbehagen,
Ik houd het vast verbond, Ik zal zijn zetel schragen.
12. Ik heb zijn nageslacht het leven toegekend.
Zijn troon staat even vast als ’t glanzend firmament.
Indien zijn zonen ooit mijn heilig recht ontwijden,
niet wandelen naar mijn wil, dan zal Ik hen kastijden.
En toch zal Davids huis mijn liefde en trouw ervaren,
Ik houd mij aan mijn woord, zal mijn verbond bewaren.
Votum en Groet, stil gebed
Zingen: Lied 103c: 2 en 3

‘Loof Hem, als uw vaderen deden’

2. Loof Hem als uw vaderen deden,
eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

Wetslezing
Zingen: Psalm 22: 2 en 4

‘Nochtans, op U, o God die heilig zijt’

2. Nochtans, op U, o God die heilig zijt
en troont op lofgezangen, U gewijd
door Israël dat gij hebt uitgeleid,
steunt ons vertrouwen,
immers, de vaad'ren bleven op U bouwen,
dat Gij hen naamt in heilige bescherming:
Gij hebt, als zij U riepen om ontferming,
hen niet beschaamd.

4. Gij die mijn ogen 't levenslicht ontsloot,
mij hebt geroepen uit de moederschoot,
mij aan mijn moeders borst een rustplaats bood,
voor kwaad beveiligd,
Gij hebt mij U ten eigendom geheiligd.
Gij, die alleen mijn God zijt en mijn Vader,
blijf mij niet ver, want nu het onheil nadert
helpt mij niet een.

Gebed
Eerste Schriftlezing: 2 Koningen 18: 1 t/m 12
Hizkia koning van Juda
1 Het gebeurde nu in het derde jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël,dat Hizkia
koning werd, de zoon van Achaz, de koning van Juda. 2 Hij was vijfentwintig jaar oud toen hij
koning werd, en hij regeerde negenentwintig jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Abi,
de dochter van Zacharia. 3 Hij deed wat juist was in de ogen van de HEERE, overeenkomstig alles
wat zijn vader David gedaan had.
4 Hij nam de offerhoogten weg, sloeg de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om.
Hij verbrijzelde ook de koperen slang, die Mozes gemaakt had, omdat de Israëlieten er tot die tijd
toe reukoffers aan gebracht hadden; men noemde hem Nehustan.
5 Hij vertrouwde op de HEERE, de God van Israël, zodat er na hem zijns gelijke niet was onder alle
koningen van Juda, en ook niet onder hen die er vóór hem geweest waren.
6 Want hij hield zich vast aan de HEERE; hij week er niet van af Hem na te volgen, en hij nam Zijn
geboden in acht, die de HEERE Mozes geboden had.
7 De HEERE was met hem. Overal waarheen hij uittrok, handelde hij verstandig. Bovendien kwam
hij in opstand tegen de koning van Assyrië en diende hem niet meer.
8 Hij was het die de Filistijnen versloeg, tot Gaza toe, en de bijbehorende gebieden veroverde, van
de wachttoren af tot de versterkte steden toe.
9 Het gebeurde nu in het vierde jaar van koning Hizkia – dat is het zevende jaar van Hosea, de zoon
van Ela, de koning van Israël – dat Salmaneser, de koning van Assyrië, optrok tegen Samaria en het
belegerde. 10 Zij namen het na verloop van drie jaar in, in het zesde jaar van Hizkia. Het was het
negende jaar van Hosea, de koning van Israël, toen Samaria ingenomen werd.
11 De koning van Assyrië voerde Israël weg naar Assyrië en bracht hen onder in Halah en in Habor,
bij de rivier Gozan en in de steden van Medië, 12 omdat zij de stem van de HEERE, hun God, niet
gehoorzaam waren geweest, maar Zijn verbond hadden overtreden. Zij hadden niet geluisterd naar
alles wat Mozes, de dienaar van de HEERE, geboden had, en hadden dat niet gedaan.

Tweede Schriftlezing: Jesaja 8: 1 en 2
Gericht over Syrië en Israël
81Verder zei de HEERE tegen mij: Neem u een groot schrijfbord en schrijf daarop, voor iedereen
leesbaar: Maher Sjalal Chasj Baz.
2Toen nam ik voor mijzelf betrouwbare getuigen: Uria, de priester, en Zacharia, de zoon van
Jeberechja.
Gesprekje met de kinderen
Zingen: Psalm 103: 3, 4 en 5

‘Hij is een God van liefde en genade’

3. Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

4. Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
zijn liefde en zijn goedertierenheid.
Zo ver verwijderd ‘t westen is van ‘t oosten,
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troostende
zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.

5. Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.
Preek:
‘Hij was vijfentwintig jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde negenentwintig jaar in
Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Abi, de dochter van Zacharia.
2 Koningen 18: 2
Zingen: Lied 340b
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Lied 704: 1 en 3

‘Dank, dank nu allen God’

1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Zegen
Gemeente zingt : Lied 415: 3

‘Amen, amen, amen’

3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Collecte bij de uitgang
Uw bijdrage voor de collecte kunt u ook storten op rekeningnummer:
NL 05 RABO 037 37 28 840 o.v.v. “Collecte” .

