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Thema de Stilte breken (Pnr.1156)  Jesaja 43: 12 
Uitgesproken 20 januari 2008 in de oude kerk te Zoetermeer 
 
U luistert naar : 
Een dienst uit een serie over de Tien Woorden, voor het eerst gehouden te Kampen in 
oktober 2005.  
 
Orde van de dienst: 
 
Stil gebed 
 
Zingen Psalm 119: 3 

1. Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 

 
Bemoediging en Groet 
 
Aanvangstekst Psalm 119: 97 en 98 

97 Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag. 
Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, want het is altoos 
bij mij 
 

Zingen Psalm 119: 5, 6 en 7 
5. Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord, 
opdat geen zonde daar kan binnendringen. 
Geprezen zijt Gij, HEER, aan ieder oord. 
Leid mij in 't licht van uw verordeningen. 
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort 
het hoge recht van uw verbond bezingen. 
 
6. O God, ik ben van harte zeer verblijd 
over de weg van uw getuigenissen. 
In uw bevelen ligt mijn zaligheid, 
ik zal mij van uw wegen vergewissen. 
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, 
laat mij, o HEER, geen van uw woorden missen. 
 
7. Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt. 
Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde. 
Open mijn oog, zodat het helder ziet, 
dat ik de wondren van uw wet ontware. 
O HEER, verberg mij uw geboden niet: 
ik ben een gast en vreemdeling op aarde. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen  Lied 323: 8 

8. Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 
U ten heiligdom gegeven. 
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Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen. 
Waar ik ga, zit of sta, 
laat mij U aanschouwen 
met een stil vertrouwen. 
 

Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Matthéüs 22: 34-40 

34 Toen de Farizeeën gehoord hadden, dat Hij de Sadduceeën tot 
zwijgen had gebracht, kwamen zij bijeen, 35 en één van hen, een 
wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: 36 Meester, wat is het 
grote gebod in de wet? 37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw 
God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met 
geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het 
tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 
40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. 

 
Zingen Lied 329: 2  

2. Heer, uw boodschap staat geschreven, ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 

Schriftlezing Jesaja 43: 8-13 
8 Doet het volk uitgaan, dat blind is, al heeft het ook ogen, en dat 
doof is, al heeft het ook oren.  
9 Alle volken zijn samen vergaderd en de natiën hebben zich 
verzameld. Wie onder hen kondigt dit aan en doet ons het 
verleden horen? Laten zij hun getuigen voorbrengen, opdat zij in 
het gelijk gesteld mogen worden en men het hore en zegge: Het is 
waarheid. 10 Gij zijt, luidt het woord des HEREN, mijn getuigen, 
en mijn knecht, die Ik verkoren heb, opdat gij het weet en in Mij 
gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; vóór Mij is er geen God 
geformeerd en na Mij zal er geen zijn. 11 Ik, Ik ben de HERE, en 
buiten Mij is er geen Verlosser. 12 Ik heb verkondigd, verlost en 
doen horen, en ben geen vreemde onder u; gij toch zijt mijn 
getuigen, luidt het woord des HEREN, en Ik ben God. 13 Ook 
voortaan ben Ik dezelfde en niemand redt uit mijn hand. Ik werk, 
en wie zal het keren?  
 

Zingen Lied 329: 3 
3. Roep ons uit de doodse dalen waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heilge stede van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 
Preek 
 
Zingen Lied 330 

1. Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
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uw licht en liefd' ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 
 
2. En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht. 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 
 
3. Gemeente, aan wier aardse handen 
dit hemels woord is toevertrouwd, 
o draag het voort naar alle landen, 
vermenigvuldigd duizendvoud. 
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen 
op mensengunst of -heerlijkheid? 
't Verwaait als gras en weidebloemen. - 
Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

 
Dankgebed en voorbeden 

Inzameling van de gaven 

Zingen Lied 7 
1. Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die 't zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 
 
2. Het is niet aan de overzij. 
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij 
de wijde oceaan bevaren, 
wie brengt van de overkant der zee 
de schat der diepe wijsheid mee, 
die 's levens raadsel kan verklaren? 
 
3. Het is ook in de hemel niet, 
hoe vaak gij ook naar boven ziet 
en droomt van bovenaardse streken. 
Wat gij ook in de sterren leest, 
alleen de Geest beroert de geest, 
alleen het woord kan 't hart toespreken. 
 
4. Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
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vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 
Zegen 


