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Welkom 

 

Mededelingen 

 

Psalm 108: 1 

1 Mijn hart is, Heer, in U gerust. 

Uw lof te zingen is mijn lust. 

Maakt, harp en luit, den Here groot. 

Mijn lied begroet het morgenrood. 

Ik breng mijn lof, o HEER, U toe 

onder de volken en ik doe 

in ieder land mijn psalm weerklinken, 

daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken. 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Psalm 86: 1 

1 Hoor mij, HEER, wil antwoord zenden, 

zie mijn bittere ellende. 

Hoed mijn leven, U gewijd, 

stel uw knecht in veiligheid. 

Heer mijn God, wees mij genadig, 

want ik roep tot U gestadig. 

Stel mij in het blijde licht, 

want ik zoek uw aangezicht. 

 

Gebed 

 

Bijbellezing (NBV21) 

Jesaja 42: 1-9 
1Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen, 

hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde, 

Ik heb hem met mijn geest vervuld. 

Hij zal alle volken het recht doen kennen. 
2Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 

hij roept niet luidkeels in het openbaar; 
3het geknakte riet breekt hij niet af, 

de kwijnende vlam zal hij niet doven. 

Het recht zal hij zuiver doen kennen. 
4Hij zal niet uitdoven en niet breken 

tot hij op aarde het recht heeft gevestigd; 

de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 
5Dit zegt God, de HEER, 

die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, 

die de aarde heeft uitgespreid 

met alles wat zij voortbrengt, 

die de mensen op aarde levensadem geeft, 

en levensgeest aan allen die daar verkeren: 
6In gerechtigheid heb Ik, de HEER, jou geroepen. 

Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, 

Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het 

volk 

en maak je tot een licht voor alle volken, 
7om blinden de ogen te openen, 

om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 

wie in het duister zitten uit de gevangenis. 
8Ik ben de HEER, dat is mijn naam. 

Ik deel mijn majesteit niet met een ander, 

noch de lof die Mij toekomt met een beeld. 
9Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld 

en Ik kondig jullie nieuwe dingen aan, 

nog voor ze ontkiemen zal Ik ze openbaren. 

Matteüs 12: 15b-21 
15Grote massa’s mensen volgden Hem, en Hij 

genas hen allen. 16Hij verbood hun uitdrukkelijk 

bekend te maken wie Hij was. 17Zo moest in 

vervulling gaan wat gezegd is door de profeet 

Jesaja: 
18‘Hier is mijn dienaar, Hem heb Ik uitgekozen, 

Hem heb Ik lief, in Hem vind Ik vreugde. 

Ik zal Hem vervullen met mijn Geest, 

Hij zal alle volken het oordeel aanzeggen. 
19Hij zal niet twisten of schreeuwen, 

op straat wordt zijn stem niet gehoord. 
20Het geknakte riet breekt Hij niet af 

noch dooft Hij de kwijnende vlam, 

totdat Hij in het oordeel zegeviert. 
21Op zijn naam zullen alle volken hun hoop 

vestigen.’ 

 

Gezang 86: 8 

8 God heeft zich zelf ons toegewend:  

een man verscheen op aarde,  

een mens,  in wie Hij onherkend 

zich aan ons openbaarde. 

In Hem als in een tempel heeft 

de God gewoond die eeuwig leeft,  

de Ongeëvenaarde. 

 

Preek 

 

Schriftberijming 10: 1, 2 
Naar Jesaja 42 :1-9 

Melodie: Gezang 126 

1 O volken,  gij moet horen 

naar mijn gezalfde knecht,  

want Hem heb Ik verkoren,  

op Hem mijn Geest gelegd. 

Hij roept niet op het plein,  

Hij schreeuwt niet in de straten – 

Hij spreekt tot wie verlaten,  

tot wie verloren zijn. 

2 Hij zal u openbaren 

het recht dat Ik gebied:  

Hij zal de zwakke sparen 

en het geknakte riet. 

Het flakkerende licht,  

mijn knecht zal het niet doven – 

Hij leert u te geloven 

in recht en in gericht. 

 

Gebeden 

 

Collecteaankondiging 

1. El Roi 

2. Theologische Universiteit Apeldoorn 
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Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van de hemel en de 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, 

neergedaald in de hel, 

op de derde dag opgestaan uit de doden, 

opgevaren naar de hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader; 

vandaar zal Hij komen om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest; 

ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 

vergeving van de zonden, 

de opstanding van het lichaam 

en een eeuwig leven. 

Amen. 

 

Psalm 40: 4 

4 Ik breng de blijde boodschap van uw recht 

aan al wie U zijn toegedaan, 

dat zij uw wonderen verstaan 

in 't woord dat Gij mij op de lippen legt. 

Ik spreek dat woord met klaarheid, 

opdat uw trouw en waarheid 

door elk begrepen wordt. 

HEER, ik weerhoud mij niet, 

maar loof U in mijn lied 

met een blijmoedig hart. 

 

Zegen 


