26 augus tus 2018 De Hoeksteen
Zi ngen: lied 289: 1 en 3
Stil gebed, votum, groet
Lied 277 (s taande)
Lied 221: 1 en 2
gebed
Lied 221: 3
Loflied: 867: 1 en 2
Lied 680: 1 en 4 (als gebed)
Kinderen naa r de nevendienst.
Lezing: Lezing: 2 Koningen 18: 13 – 20 lector.
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In het veertiende regerings jaa r van koning Hizkia trok koni ng Sanherib van Ass yrië op tegen
de vers terkte steden van Juda en nam ze in. 14Koning Hi zkia va n Juda s tuurde afgezanten
naa r de koning va n Ass yrië, die i n La chis verbleef. Hun boodschap l uidde: ‘Ik ben tegenover u
in gebreke gebleven. Staak uw aanval . Wa t u mi j oplegt, zal ik dra gen.’ De koning van Assyrië
eiste va n koning Hi zkia van Juda driehonderd talent zil ver en dertig talent goud. 15Hi zkia
droeg al het zil ver af da t zich in de tempel van de HEER en de s cha tka mers va n het koninklijk
paleis bevond. 16Ook liet hi j het gouden beslag verwi jderen dat hi j zelf op de deuren en
deurpos ten va n de grote zaal van de tempel had la ten aanbrengen, en gaf da t aan de koning
van Ass yrië.17De koning van Ass yrië s tuurde vanui t La chis drie hoogwaa rdi gheidsbekleders,
de ta rtan, de rabsa ris en de rabsake, met een geweldig leger naar koning Hi zkia in Jeruzalem.
Zi j trokken naar Jeruzalem op. Daar hielden ze halt bi j de wa tertoevoer naa r het bovens te
wa terbekken, aan de s traa t va n het bleekveld, 18en vroegen de koning te spreken.
Hofmees ter El jaki m, de zoon van Chilkia, hofs chri jver Sebna en kanselier Joa ch, de zoon van
Asaf, gingen naa r hen toe. 19De ra bsake zei tegen hen: ‘Zeg tegen Hi zkia : “Di t zegt de grote
koning, de koning van Ass yrië: ‘Waa rop berus t toch da t vertrouwen van u? 20U meent da t
mooie beloften opwegen tegen s tra tegie en mili taire ma cht? En in wie stel t u zo veel
vertrouwen da t u tegen mi j in opsta nd durft te komen?
Inleiding predi kant

2 Koningen 19: 14 – 20 Lector
14

Toen Hizkia de brief had gelezen die de boden hem overhandi gd hadden, ging hij naar de
tempel va n de HEER en legde de brief daa r open voor hem neer. 15En hi j bad tot de HEER:
‘HEER, God va n Israël , u die op de cherubs troont, u alleen bent God van alle koninkri jken op
aa rde, u hebt de hemel en de aa rde gemaakt. 16Leen mij uw oor, HEER, en luis ter, open uw
ogen en zie toe. Hoor met welke woorden Sanherib de levende God hoont. 17Het is waa r,
HEER, de koni ngen va n Ass yrië hebben andere volken en hun landen verwoes t 18en hun

goden aan het vuur pri jsgegeven. Dat wa ren dan ook geen goden, het wa ren slechts
maa ksels van mensenhanden, beelden va n hout en s teen, die ze vernietigd hebben. 19Ik
vraa g u, HEER, onze God: red ons uit zijn handen, opda t alle koninkri jken op aarde zullen
beseffen dat u, HEER, de enige God bent.’20Jesa ja, de zoon van Amos , liet Hizkia weten: ‘Di t
zegt de HEER, de God van Israël : Ik heb je gebed over koning Sa nherib van Ass yrië gehoord.
Sa menva tting door predi kant
2 Koningen 20: 1 - 6
1

Oms treeks dezel fde tijd werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja , de zoon va n Amos ,
kwam naa r hem toe en zei : ‘Di t zegt de HEER: Maa k je laats te wilsbeschikking op, want je
s terft. Je zul t niet meer beter worden.’ 2Hizkia draaide zi jn gezi cht naa r de muur en bad tot
de HEER: 3‘HEER, ik smeek u, neem toch in aanmerking da t i k me alti jd oprecht en met heel
mi jn hart naar uw wil heb geri cht en s teeds heb gedaan wa t goed is in uw ogen.’ Daa rbi j
s tortte hi j bi ttere tranen. 4Toen ri chtte de HEER zi ch opnieuw tot Jesa ja, die de binnenste hof
nog niet verla ten had, en zei : 5‘Ga weer naa r binnen en zeg tegen Hi zkia , de vors t van mijn
volk: “Di t zegt de HEER, de God va n je voorva der Da vid: Ik heb je gebed gehoord en je tra nen
gezien. Welnu, ik zal je genezen. Over drie da gen zul je in staa t zi jn naa r mi jn tempel te gaan.
6
Ik geef je nog vi jftien jaa r te leven, en i k zal jou en deze s tad redden uit de handen van de
koning van Assyrië. Omwille va n mi jzel f en omwille van mijn dienaar Da vi d zal ik deze s tad
bes chermen.”
Ui tleg en verkondiging
Lied 103: 1en 9
Moment met de kinderen als ze terugkomen va n de nevendienst
Geloofsbelijdenis gezegd.
Lied 344: 1,2 en 3
Inzameling ga ven
Gebeden
Avondmaal
Nodi ging
 Lied 403e graa g de teks t op de beamer zonder noten want we zeggen di t!
Delen brood en wijn terwi jl we zingen: lied 972: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Dankgebed
Sl otlied 423: 1,2 en 3
Zegen

