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Thema De dienaar die opstaat in het licht (Pnr.1412)  Jesaja 
45: 2,3 
Uitgesproken 19 februari 2012 in het Open Hof te Kampen 
 
 
Kerkelijk jaar:  Laatste zondag van Epifanie 
 ‘Ik heb U hartelijk lief, HEER, mijn sterkte, 
 o HEER, mijn steenrots, 
 mijn vesting en mijn bevrijder, 
 mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, 
 mijn schild, mijn burcht. 

 (Psalm 18) 
     
Synagogaal jaar: 26 Sjewat van het jaar 5772 
 
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge 
 Exodus 21-24 (parasja Misjpatiem) 
 
U luistert naar : een dienst van de gezamenlijke kerkenraden waarin  Jaap Janse 
wordt herbevestigd in het ambt van ouderling 
 
Ouderling van dienst Jenny van de Steeg  
Muzikale begeleiding Dick Muller 
 
Orde van de dienst: 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 18: 1 en 8 

1. Ik heb U lief van ganser harte, HERE. 
Gij immers zult het onheil van mij weren. 
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij, 
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. 
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, 
mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren, 
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, 
ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd. 
 
8. Gij immers zult het arme volk verhogen, 
en Gij vernedert, HEER, de trotse ogen. 
Gij zijt mijn licht, de lamp die voor mij schijnt, 
waarvoor de dichte duisternis verdwijnt. 
Met U durf ik mij in de strijd te wagen, 
de legerbenden op de vlucht te jagen. 
Met U ga ik door water en door vuur, 
en met mijn God spring ik over een muur. 
 

Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
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Aanvangstekst Jesaja 45: 2 en 3 

2 Ik zal voor je uit gaan,  
ik zal ringmuren slechten,  
bronzen deuren verbrijzelen,  
ijzeren grendels stukbreken.  
3 Ik zal je verborgen schatten schenken,  
diep weggeborgen rijkdommen.  
Dan zul je weten dat ik de HEER ben,  
de God van Israël, die jou bij je naam roept.  

 
Zingen Lied 288: 1, 3 en 4 

1. Eens komt de grote zomer 
waarin zich 't hart verblijdt. 
God zal op aarde komen 
met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde 
wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren 
in heel zijn kreatuur. 
 
3. Dan zien wij met verblijden 
Hem die ons hart beleed, 
de Heer die door zijn lijden 
de hemel opendeed 
en alle patriarchen 
met de profeten saam, 
apostlen, martelaren, 
verlosten in zijn naam. 
 
4. Ook ons zal God verlossen 
uit alle pijn en nood, 
van 't woeden van de boze, 
van 't vrezen voor de dood, 
van aarzelen en klagen, 
verdriet en bitterheid, 
van alles wat wij dragen, 
van 't lijden aan de tijd. 

 
 
Gebed van verootmoediging 
 
Zingen Lied 463: 1 

1. O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 

 
Verkondiging van Gods Genade 
 
Zingen Lied 463: 2 

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
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als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee. 

 
Navolging 
 
Zingen Lied 463: 4 

4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 

 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing Jesaja 44: 21 – 23 en 45: 1 – 7 

21 Neem deze dingen ter harte, Jakob,  
neem ze ter harte, Israël,  
want jij bent mijn dienaar.  
Ik heb je gevormd, je bent mijn dienaar,  
Israël, ik zal je niet vergeten.  
22 Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen,  
je zonden als de ochtendnevel.  
Keer terug naar mij: ik zal je vrijkopen.  
23 Juich, hemel, want de HEER heeft dit gedaan,  
jubel, diepten van de aarde,  
bergen, breek uit in gejuich,  
en ook jullie, bossen met al je bomen:  
ja, de HEER koopt Jakob vrij,  
in Israël toont hij zijn luister.  
 
1 Dit zegt de HEER tegen Cyrus, zijn gezalfde,  
die hij bij de rechterhand neemt,  
aan wie hij volken onderwerpt,  
voor wie hij koningen ontwapent,  
voor wie hij deuren opent –  
geen poort blijft gesloten:  
2 Ik zal voor je uit gaan,  
ik zal ringmuren slechten,  
bronzen deuren verbrijzelen,  
ijzeren grendels stukbreken.  
3 Ik zal je verborgen schatten schenken,  
diep weggeborgen rijkdommen.  
Dan zul je weten dat ik de HEER ben,  
de God van Israël, die jou bij je naam roept.  
4 Omwille van mijn dienaar Jakob,  
van Israël, dat ik heb uitgekozen,  
heb ik je bij je naam geroepen  
en je met een erenaam getooid,  
ofschoon je me niet kende.  
5 Ik ben de HEER, er is geen ander,  
buiten mij is er geen god.  
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Ik heb je omgord met wapens,  
ofschoon je me niet kende.  
6 Zo zal iedereen, van oost tot west,  
weten dat er niets is buiten mij.  
Ik ben de HEER, er is geen ander  
7 die het licht vormt en het donker schept,  
die vrede maakt en onheil schept.  
Ik ben het, de HEER, die al deze dingen doet.  

 
Kinderen komen naar voren voordat ze naar de nevendienst gaan 
 
Zingen ELB 477 

l. Zo maar te gaan met een stok in je hand;  
zonder te weten  
wat je zult eten.  
Zo maar te gaan met een stok in je hand;  
eindeloos ver is 't beloofde land.  
 
2 Zo maar te gaan, wordt het leven of dood?  
Altijd maar banger,  
duurt het nog langer?  
Zo maar te gaan, wordt het leven of dood?  
In de woestijn worden kinderen groot.  
 
3 Zo maar te gaan, met Zijn woord als bewijs,  
altijd maar lopen,  
altijd maar hopen.  
Zo maar te gaan met Zijn woord als bewijs;  
straks wonen wij in een paradijs. 

 
Schriftlezing Jesaja 49: 1-6 

1 Eilanden, hoor mij aan,  
verre volken, luister aandachtig.  
Al in de schoot van mijn moeder  
heeft de HEER mij geroepen,  
nog voor ze mij baarde noemde hij mijn naam.  
2 Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard,  
hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand;  
hij maakte me tot een puntige pijl,  
hij stak me weg in zijn pijlkoker.  
3 Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij.  
In jou, Israël, toon ik mijn luister.’  
4 Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat,  
ik heb al mijn krachten verbruikt,  
het was voor niets, het heeft geen zin gehad.  
Maar de HEER zal me recht doen,  
mijn God zal me belonen.’  
5 Toen sprak de HEER,  
die mij al in de moederschoot  
gevormd heeft tot zijn dienaar  
om Jakob naar hem terug te brengen,  
om Israël rond hem te verzamelen –  
dat ik aanzien zou genieten bij de HEER  
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en dat mijn God mijn sterkte zou zijn.  
6 Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent  
om de stammen van Jakob op te richten  
en de overlevenden van Israël terug te brengen,  
dat is nog maar het begin.  
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,  
opdat de redding die ik brengen zal  
tot aan de einden der aarde reikt.’  

 
Zingen Lied 179: 1  

1. Wie heeft op aard de prediking gehoord, 
de prediking van 't vleesgeworden woord, 
de Zoon van God, op Golgotha vermoord? 
Wie durft geloven? 
Wie ziet in Hem Gods reddend' arm, van boven 
tot ons gestrekt? 
Wie durft zijn kruis belijden? 
Wiens hart zich in de lijdende verblijden, 
met smaad bedekt? 

 
Preek 
 
Zingen Lied 292 

1. Wegen Gods, hoe duister zijt gij, 
maar we omvleuglen ons het hoofd 
voor 't verblindend licht der toekomst, 
die 't verrukte hart gelooft! 
Blijve 't middel ons verholen, 
God maakt ons zijn doel gewis 
door de onfeilbre profetieen 
van zijn vast getuigenis. 
 
2. Aan de eindpaal van de tijden 
ziet ons oog de geest van 't kwaad, 
moe geworsteld en ontwapend, 
tot geen afval meer in staat. 
Als de Here God in allen, 
en in allen alles is, 
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, 
licht uit licht en duisternis. 

 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Herbevestiging van Jaap Janse als ouderling in de Hervormde Gemeente 
 
Zingen Lied 380: 7 

7. Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid 
voor licht en vreed' in eeuwigheid! 
En dat ons leven iedre dag 
als ons gebed U loven mag. 
 

De diakonale voorbede 
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Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 459: 1, 2, 3, 4 en 5 

1. Door de nacht van strijd en zorgen 
schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
vol verlangen naar de morgen, 
waar de hemel hen verhoort. 
 
2. Liedren zingend vol vertrouwen 
tot in het voltooide licht 
broeder broeder zal aanschouwen 
staande voor Gods aangezicht. 
 
3. Door de nacht leidt ons ten leven 
licht dat weerlicht overal, 
dat ons blinkend zal omgeven, 
als ons God ontvangen zal. 
 
4. In ons hart is dit de luister, 
dit de liefde die ons leidt 
op de kruistocht door het duister 
naar de lichte eeuwigheid. 
 
5. Met één lied uit duizend monden 
gaan wij zingend door de nacht, 
door één Geest tesaam verbonden, 
naar de kust waar God ons wacht. 

 
Zegen 


