Zondag 11 november 2018
Welkom
Intochtslied: 287: 1 en 2
Stil gebed, Votum en groet en drempelgebed
Lied 287: 3
DE TIEN WOORDEN ALS SMEKING (Ex. 20:2-17)
U roepen wij aan, o God,
wa nt Gi j baant ons de weg ten leven
en spreekt uw woord va n bevri jding:
Allen: Zie naar ons om en bevrijd ons
Ik ben de H EER, uw God,
die u ui t het land Egypte,
ui t het diens thuis , geleid heb. Gi j zul t geen andere goden voor mi jn aangezi cht hebben.
Allen: Zie naar ons om en bevrijd ons.
Gi j zul t u geen gesneden beeld maken
noch enige gestal te
van wa t boven in de hemel ,
noch van wa t beneden op de aa rde,
noch van wa t in de wa teren onder de aa rde is.
Gi j zul t u voor die niet buigen,
noch hen dienen;
wa nt Ik, de H EER, uw God,
ben een naijveri g God,
die de ongerechtigheid der va deren
bezoek aan de kinderen,
aan het derde en aan het vierde gesla cht
van hen die Mi j ha ten,
en die ba rmha rtigheid doe aan duizenden
van hen die Mi j liefhebben
en mijn geboden onderhouden.
Allen: Zie naar ons om en bevrijd ons.
Gi j zul t de Naam van de HEER, uw God,
niet ijdel gebruiken,
wa nt de HEER zal niet ons chuldig houden
wie zijn Naam i jdel gebruikt.
Allen: Zie naar ons om en bevrijd ons.
Gedenk de sabba tda g, da t gi j die heiligt;
zes da gen zul t gi j a rbeiden en al uw werk doen;
maa r de zevende dag is de sabba t van de H EER, uw God;
dan zul t gi j geen werk doen,
gi j noch uw zoon, noch uw dochter,
noch uw dienstknecht, noch uw diens tmaagd,
noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw s teden woont.
Wa nt i n zes dagen
heeft de H EER de hemel en de aarde gemaakt,

de zee en al wa t daa r in is ,
en Hi j rus tte op de zevende dag;
daa rom zegende de HEER de sabba tdag
en heiligde die.
Allen: Zie naar ons om en bevrijd ons.
Eer uw va der en uw moeder,
opda t uw da gen verlengd worden
in het land da t de HEER, uw God, u geven zal .
Allen: Zie naar ons om en bevrijd ons.
Gi j zul t niet doodslaan.
Gi j zul t niet echtbreken.
Gi j zul t niet s telen.
Gi j zul t geen valse getui genis spreken tegen uw naaste.
Allen: Zie naar ons om en bevrijd ons.
Gi j zul t niet begeren uws naasten huis;
gi j zul t niet begeren uws naasten vrouw,
noch zi jn diens tknecht, noch zi jn diens tmaagd,
noch zi jn rund, noch zi jn ezel,
noch iets da t van uw naaste is.
Allen: Zie naar ons om en bevrijd ons.
Amen
Lied 723: 1 en 2
Gebed om de Heilige Gees t
Kindermoment https://www.youtube.com/watch?v=fB0dsBZ-xUc

Lezing: Jesaja 38: 1 - 22

Hizkia’s ziekte en genezing
381Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos,
kwam naar hem toe en zei: ‘Dit zegt de HEER: M aak je laatste wilsbeschikking op, want je
sterft. Je zult niet meer beter worden.’ 2Hizkia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de
HEER: 3‘HEER, ik smeek u, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel
mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen.’ Daarbij
stortte hij bittere tranen. 4Toen richtte de HEER zich opnieuw tot Jesaja: 5‘Ga naar Hizkia toe
en zeg tegen hem: “Dit zegt de HEER, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed
gehoord en je tranen gezien. Welnu, ik geef je nog vijftien jaar te leven, 6en ik zal jou en deze
stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Ik zal deze stad beschermen.”’ 7Jesaja
zei: ‘De HEER geeft u het volgende teken dat hij zijn belofte zal nakomen: 8 ik laat de
schaduw op de zonnewijzer van Achaz tien graden achteruit gaan in plaats van vooruit.’ En de
schaduw ging tien graden achteruit.
9

Een stil gebed van koning Hizkia van Juda, toen hij ziek was en van zijn ziekte herstelde.
Ik dacht: In de bloei van mijn leven moet ik gaan,
de tijd die mij rest verblijf ik in het dodenrijk.
11
Ik dacht: Ik zal de HEER niet meer zien
10

in het land der levenden,
of ooit nog een mens aanschouwen
daar waar alles zijn einde vindt.
12
M ijn woonplaats werd ontruimd en lag open,
zoals de tent van een herder;
ik rolde mijn leven op zoals een wever het tentdoek,
hij heeft mijn draad afgesneden.
Dag en nacht staat u mij naar het leven,
13
weerloos lig ik tot het ochtendgloren,
als een leeuw breekt u al mijn botten.
Dag en nacht staat u mij naar het leven,
14
ik piep als een gierzwaluw,
ik klaag en kreun als een duif.
M et geloken ogen roep ik naar omhoog:
‘Ach Heer, sta in mijn nood voor mij in.’
15
Wat zal ik nog zeggen?
Wat hij mij beloofd heeft, doet hij ook.
Ik zou mijn levensweg hebben vervolgd,
gebukt onder mijn bittere lot.
Lied 25a: 1 en 2
16

M aar mijn Heer zei: ‘Tijd om te leven!’
Al die tijd zal mijn geest in leven blijven.
U geeft mij nieuwe kracht, u doet mij herleven.
17
Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht.
U hebt mij behoed voor het zinloze graf,
u hebt mijn zonden weggedaan.
18
Nee, het dodenrijk zal u niet loven,
de dood prijst u niet,
zij die in het graf zijn afgedaald
verlaten zich niet op uw trouw.
19
M aar hij die leeft – leeft! – zal u loven,
zoals ik doe op deze dag.
Ouders laten hun kinderen weten
hoe trouw u bent.
20
De HEER is mij te hulp gekomen.
Laten wij op de snaren spelen
in de tempel van de HEER,
alle dagen van ons leven.
21
Jesaja beval de dienaren van de koning een plak gedroogde vijgen te nemen en de ontstoken
plek ermee in te wrijven, waarop Hizkia nieuwe krachten kreeg. 22Hij vroeg: ‘Krijg ik van de
HEER ook een teken dat ik weer naar de tempel zal kunnen gaan?’
Lied 115: 5 en 7
Verkondi ging,

Opwekking 770 Kees Bouter heeft de noten erbi j gevonden!

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Inzameling gaven onder orgelspel
Gebeden
Sl otlied 885: 1 en 2
Zending en zegen

