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Pianospel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied: Lied 204:8 en 9 

 

Licht, dat ons opgaat en doorschijnt, 

waardoor de slaap voorgoed verdwijnt, 

met onze allervroegste klank 

geven wij stem aan onze dank. 

 

Aan God de Vader alle eer, 

gezegend is de Zoon, de Heer, 

de Geest die ons vertroost, Hij moet 

geprezen zijn, nu en voorgoed! 

 

Votum of bemoediging 

 

Drempelgebed: Lied 367g 

 

Kom oerein en help omwille fan jo trou. 

 

Schriftlezing uit Exodus 20 

 

1Toen sprak God al deze woorden: 

2Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. 

3U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 

4U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of 

beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. 

5U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben 

een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en 

vierde geslacht van hen die Mij haten, 

6maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in 

acht nemen. 

7U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor 

onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt. 



8Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. 

9Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, 

10maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk 

doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, 

noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. 

11Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, 

en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die. 

12Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, 

uw God, u geeft. 

13U zult niet doodslaan. 

14U zult niet echtbreken. 

15U zult niet stelen. 

16U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. 

17U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, 

noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw 

naaste is. 

 

Schriftlezing Mattheüs 22:35-40 

35 En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: 36 Meester, wat is het 

grote gebod in de wet? 37Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel 

uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod.39 

En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40Aan deze twee 

geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. 

 

 

Zingen  Psalm 103:3 en 4 

 

Hij is een God van liefde en genade, 

Barmhartigheid en goedheid zijn zijn 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. 

 

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 troosten 

De zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 

 

 

Epiclesegebed 

 

 

Korte uitleg Schriftgedeelte 

 

 

 

 



Lied 176:1 en 3 

 

Om Sions wil zwijg ik niet stil, 

Maar zal het heil des Heren, 

Jerusalem met luide stem 

Lofzingend profeteren; 

Totdat uw leed gewroken is, 

Totdat uw licht ontstoken is, 

Totdat gij straalt in ere. 

 

Zoals een maagd die wordt gevraagd 

Is Sion opgetogen. 

Zoals een bruid haar man verblijdt 

Zal zij de Heer verhogen. 

Haar land zal niet verlaten zijn, 

’t zal bruiloft in haar straten zijn 

En lente in haar hoven. 

 

 

Schriftlezing Zefanja 3 

 

Het oordeel over Jeruzalem 
31Wee de rebelse, de besmette, de stad die onderdrukt! 2Zij luistert niet naar de roepstem, 

geen vermaning aanvaardt zij. Op de HEERE vertrouwt zij niet, tot haar God nadert zij niet. 
3Haar vorsten zijn in haar midden brullende leeuwen. Haar rechters zijn avondwolven, die 

tegen de morgen niets meer te knagen hebben. 4Haar profeten zijn lichtzinnig, mannen vol 

trouweloosheid. Haar priesters ontheiligen het heilige, zij doen de wet geweld aan. 
5De rechtvaardige HEERE is in haar midden, Hij doet geen onrecht. Elke morgen brengt Hij 

Zijn recht aan het licht, er ontbreekt niets aan. Maar wie onrecht doet, kent geen schaamte. 
6Ik heb heidenvolken uitgeroeid, hun hoektorens zijn verwoest. Ik heb hun straten 

leeggemaakt, niemand trekt er nog doorheen. Hun steden liggen in puin; er is niemand meer, 

geen enkele inwoner. 7Ik zei: Nu zult u Mij zeker vrezen, u zult de vermaning aanvaarden, 

opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden, hoe Ik haar ook gestraft zou hebben. Toch 

waren zij er vroeg bij, zij hebben totaal verderfelijk gehandeld. 8Daarom, verwacht Mij, 

spreekt de HEERE, op de dag dat Ik opsta om buit te halen, want Mijn oordeel is de 

heidenvolken te verzamelen, de koninkrijken bijeen te brengen, om over hen Mijn gramschap 

uit te storten, heel Mijn brandende toorn. Want door het vuur van Mijn na-ijver zal heel dit 

land verteerd worden. 

Heil na het oordeel 
9Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen de 

Naam van de HEERE zullen aanroepen, om Hem schouder aan schouder te dienen.10Van over 

de rivieren van Cusj zullen zij die vurig tot Mij bidden, het volk, overal door Mij verspreid, 

Mijn offer brengen. 11Op die dag zult u niet beschaamd zijn over al uw daden waarmee u 

tegen Mij in opstand kwam, want dan zal Ik hen uit uw midden wegdoen die uitgelaten zijn 

over uw hoogmoed. Voortaan zult u zich niet meer verheffen omwille van Mijn heilige berg. 
12Maar Ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Zij zullen op de Naam 

van de HEERE vertrouwen. 13Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugen 

spreken, en in hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt. Ja, zij zullen weiden 

en neerliggen, en niemand zal hun schrik aanjagen. 14Zing vrolijk, dochter van Sion! Juich, 

Israël! Wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem!  



15De HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd. De Koning 

van Israël, de HEERE, is in uw midden: u zult geen kwaad meer zien. 16Op die dag zal tegen 

Jeruzalem gezegd worden: Wees niet bevreesd; Sion, verlies de moed niet! 17De HEERE, uw 

God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met 

blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich. 
18Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst zal Ik verzamelen, zij zijn uit u; de smaad drukt 

als een last op hen. 19Zie, in die tijd ga Ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlossen 

wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hen maken tot lof en tot een naam in 

heel het land waar zij beschaamd waren. 20In die tijd zal Ik u hierheen brengen, namelijk in de 

tijd dat Ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker, Ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle 

volken van de aarde, wanneer Ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, 

zegt de HEERE. 

 

 
Psalm 28:1 

 

Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here! 

Blijf U niet zwijgend van mij keren, 

Ik word een dode met de doden, 

Als Gij U doof houdt voor mijn noden. 

Ik hef mijn hand naar waar Gij zijt, 

Verborgen in uw heiligheid. 

 

 

Verkondiging 

 

 

Psalm 68:1 en 4 

 

God richt zich op, de vijand vlucht; 

Zijn haters voor zijn aangezicht, 

Als rook zijn zij verdreven. 

Zij zijn als was in deze vlam, 

Zijn woede heeft hen waar hij kwam, 

Ten dode opgeschreven. 

Maar de getrouwen zijn verblijd, 

Zij staan voor Hem in vrolijkheid, 

Zij zijn verrukt van vreugde. 

Zing God en speel zijn naam ten spijs, 

Zing Hem op een verhoogde wijs 

Om wat uw hart verheugde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



God gaf zijn woord, roer nu de trom, 

Reidans gij vrouwen, roep alom, 

Dit is de blijde mare: 

Veldheren vluchten voor Hem uit, 

In vrouwenhanden valt de buit 

Van boze legerscharen 

Deelt gij niet mee in overvloed? 

Zilveren vleugels, gouden gloed, 

Een vlucht van witte duiven, 

Zij dekken als de sneeuw het veld. 

De Heer staat op, Hij is een held 

Die legers doet verstuiven. 

 

 

Dankgebed en voorbede 

 

 

Lied 898:2 

 

Al onze macht is ijdelheid: 

Wij gaan terstond verloren, 

Wanneer de held niet voor ons strijdt, 

Die God heeft uitverkoren. 

Zo gij ’t nog niet wist: 

Jezus Christus is ‘t, 

De Heer van ’t heelal, 

Die overwinnen zal,- 

God zelf staat ons terzijde. 

 

 

Gebed om zegen 

 

 


