
Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  Recht en gerechtigheid 

1 van 4 

Thema :Recht en gerechtigheid (Pnr.1626)  Matteüs 3: 13-15 | Jesaja 32: 1-8 
Uitgesproken :8 maart 2020 10.00 uur   Kampereiland 
 
Liederen komen uit het Nieuwe Liedboek (NLB) en de Evangelische Liedbundel (ELB) 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied   NLB 565: 1, 2 en 6 
  1. Het hoogste woord daalt uit het licht 
  2. Één van zijn leerlingen verraadt 
  6. De enige, drie-ene Heer 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Inleiding 
 
Kyriegebed - 300c 
 
Zingen  NLB 1009: 1 (LB’73 284) 

O lieve Heer, geef vrede 
aan allen hier beneden 
die uitzien naar uw feest, 
opdat de mensen weten: 
uw heilige profeten 
zijn niet verblind geweest. 

 
Woorden van Lofprijzing Jesaja 51: 1-4 
 
Zingen  NLB 1009: 3 

3 Verlos ons van de boze, 
laat niet de goddelozen 
op aarde koning zijn! 
Laat ons uw land betreden, 
dat zal een land van vrede 
van melk en honing zijn! 

 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 
1e Schriftlezing Matteüs 3: 13-15 

13 Dán  
treedt Jezus aan,  
uit Galilea op de Jordaan af  
tot bij Johannes,  
om door hem gedoopt te worden.  

14 Maar die heeft hem tegengehouden,  
zeggend: ik heb het nodig  
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gedoopt te worden door jóu,  
en jíj komt tot míj?  

15 Maar ten antwoord zegt Jezus  
tot hem: laat het onmiddellijk toe;  
zó immers past het ons  
alle gerechtigheid te vervullen!  
Dán  
laat hij hem toe. 

2e Schriftlezing Jesaja 32: 1-8 
1 Zie, voor gerechtigheid  
wordt een koning koning,-  
en voor recht worden vorsten vorst;  

2zijn zal zo’n man  
   als een schuilplaats tegen stormwind,  
   een verberging tegen een stortbui,-  
als greppels vol water in uitgedroogd gebied,  
als de schaduw van een zware steenrots  
   in een uitgebrand land.  

3 De ogen van zienden  
   zullen niet meer dichtgekleefd zijn,-  
de oren van wie horen zijn weer gespitst.  

4 Het hart van overijlde lieden  
   zal verstandig worden en tot kennis komen,-  
de tong van stotteraars  
zal ijlings gloedvol gaan spreken.  

5 Niet langer wordt tot een dwaas  
‘weledele’ geroepen,-  
en tot een bedrieger  
wordt niet gezegd ‘grootmoedige’.  

6 Want een dwaas spreekt dwaasheid uit  
en zijn hart is doende met onheil,-  
om gemene dingen te doen  
en afval van de Ene te prediken,  
om het lijf van een hongerlijder leeg te laten  
en een dorstige een dronk te laten ontbreken.  

7 De bedriegerijen van een bedrieger  
   zijn kwaadaardig,-  
hij zal schandelijkheden beraadslagen,  
om gebogenen te beschadigen  
   met leugengezegdes,  
een arme, als hij durft te spreken  
   in een rechtszaak.  
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8 Maar een edele  
zal edele dingen beraadslagen,-  
hij zal voor edele zaken opstaan.  

Zingen  ELB 118: 1, 2 en 4 
1. Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 
Refrein: 
Zie onze God, de Koning-knecht 
Hij heeft zijn leven afgelegd 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag 
gedragen door 
zijn liefd’en kracht. 
 
2. En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij : Uw wil geschied’ 
Refrein 
 
4. Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned’rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
Refrein 

 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Preek 
 
Zingen  Psalm 72: 1, 4 en 6 

1 Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan 's konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvlen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 
 
 
4 Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
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hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 

 
6 Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 

 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen  NLB 557 (LB’73 97) 

1 Naam van Jezus die ten dode 
op het hout geschreven zijt, 
vreemde koning van de Joden 
die ten spot verheven zijt, 
vorstelijk hebt Gij gestreden 
om de vrede 
tot in alle eeuwigheid. 
 
2 Zoon van God en zoon van David, 
priester zonder waardigheid 
die ten dienste van de slaven 
als een slaaf op aarde zijt, 
aan de mens gelijk geworden 
ja gestorven 
voor ons aller zaligheid, 
 
3 alle leven moet zich buigen, 
voor U buigen mettertijd, 
al wat stem heeft zal getuigen 
dat Gij Algebieder zijt, 
God heeft U een naam gegeven 
hoog verheven 
boven alle namen uit. 

 
Zegen 
 


