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Thema: De stille kracht (Pnr.571)  Jesaja 42: 1-4 
Uitgesproken op 2 december 1990  Hellevoetssluis 
 
In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stil gebed 
 
Zingen Psalm 24: 5 

5 Verhoogt, o poorten, nu den boog; 
Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog; 
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen. 
Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 
't Is't Hoofd van 's hemels legermacht; 
Hem eren wij met lofgezangen. 

 
Votum en Groet 
 
Zingen Psalm 89: 1 en 2 

1 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 
 
2 "Ik heb", dit was Uw taal, "een vast verbond gemaakt 
Met Mijnen gunsteling, dien steeds Mijn oog bewaakt; 
Ik heb aan Mijnen knecht, aan Mijnen uitverkoren', 
Aan David, in Mijn gunst, met enen eed gezworen: 
Ik zal van kind tot kind, tot aan het eind der dagen, 
Uw zaad bevestigen, en uwen rijkstroon schragen." 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Jesaja 41: 8-14 

8 Maar gij, Israël, Mijn knecht! gij Jakob, die Ik verkoren heb! het zaad 
van Abraham, Mijn liefhebber! 
9 Gij, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, en uit haar 
bijzonderste geroepen heb; en zeide tot u: Gij zijt Mijn knecht; u heb Ik 
uitverkoren, en heb u niet verworpen. 
10 Vrees niet, want Ik ben met u; wees niet ontzet, want Ik ben uw God; 
Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner 
gerechtigheid. 
11 Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen, die tegen u 
ontstoken zijn; zij zullen worden als niet, en die lieden, die met u 
twisten, zullen vergaan. 
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12 Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden; de lieden, die met u 
kijven, zullen worden als niet, en die lieden, die met u oorlogen, als een 
nietig ding. 
13 Want Ik, de Heere, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: 
Vrees niet, Ik help u. 
14 Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt 
de Heere, en uw Verlosser is de Heilige Israëls! 

 
2e lezing Mattheüs 3: 13-17 

13 Toen kwam Jezus van Galiléa naar de Jordaan, tot Johannes, om door 
hem gedoopt te worden. 
14 Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig door U 
gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? 
15 Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus 
betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. 
16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en 
ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag de Geest Gods 
neerdalen, gelijk een duif, en op Hem komen. 
17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn 
Geliefde, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! 

 
3e lezing Jesaja 42: 1-7 

1 Ziet, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel 
 een welbehagen heeft! Ik heb Mijn geest op Hem gegeven; Hij zal het 
recht de heidenen voortbrengen. 
2 Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn stem verheffen, noch Zijn stem op 
de straat horen laten. 
3 Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij 
niet uitblussen; met waarheid zal Hij het recht voortbrengen. 
4 Hij zal niet verdonkerd worden, en Hij zal niet verbroken worden, 
totdat Hij het recht op aarde zal hebben besteld; en de eilanden zullen op 
Zijn leer wachten. 
5 Alzo zegt God, de Heere, Die de hemelen geschapen, en ze uitgebreid 
heeft, Die de aarde uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt; Die 
het volk, dat daarop is, de adem geeft, en de geest aan hen, die daarop 
wandelen: 
6 Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid, en Ik zal u bij uw hand 
grijpen; en Ik zal u behoeden, en Ik zal u geven tot een Verbond des 
volks, tot een Licht der heidenen. 
7 Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de 
gevangenis, en uit het gevangenhuis, die in duisternis zitten. 

 
Zingen Psalm 2: 1 en 2 

1 Wat drift beheerst het woedend heidendom, 
En heeft het hart der volken ingenomen? 
De koningen verheffen zich alom, 
De vorsten zijn vermetel saâmgeko - men, 
Om God, den HEER, zelfs naar de kroon te steken, 
En tegen Zijn Gezalfde op te staan. 
Zij spreken saam: "Laat ons hun banden breken, 
En van hun juk en touwen ons ontslaan." 
 
2 Maar d' Opperheer, die Zijn geduchten stoel 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  De stille kracht   
 

3 van 4 

Op starren sticht, en grondvest op de wolken, 
Zal lachen met dat vruchteloos gewoel, 
En spotten met den waan der dwaze vol - ken, 
God zal Zijn wraak ontdekken voor hun ogen; 
Straks gloeit de lucht door 't vlammend bliksemlicht; 
't Is God die spreekt; Hij dondert uit den hoge, 
En jaagt den schrik Zijn haat'ren in 't gezicht: 

 
Verkondiging 
 
Zingen Gezang 4: 1, 2 en 3 

1 Op, op, die 't rijk bewonen, 
uw Koning tegemoet, 
wilt Hem uw trouw betonen, 
die grote wond'ren doet. 
Schaart samen, Christenmacht, 
laat ons voor alle dingen 
Hem ons hosanna zingen 
met onbedwongen kracht. 
 
2 Op, gij bedroefde kind'ren, 
uw Koning is nabij, 
uw angsten zullen mind'ren, 
uw redder maakt u vrij. 
Hoe bloeit nu nieuwe hoop, 
vertroosting zal nu stromen: 
in 't woord wil Christus komen, 
in avondmaal en doop. 
 
3 Op, op, gij zo gekwelden, 
uw Koning is niet ver; 
wie vreesden, worden helden, 
hier straalt uw morgenster. 
De Heer wil uwe nood 
met nieuwe kracht verwinnen, 
het dorre land ontginnen, 
zijn macht bedwingt de dood. 

 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
 
Zingen Psalm 43: 1 en 3 terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht 

1 Geduchte God, hoor mijn gebeden; 
Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij 
Van hen, die, vol arglistigheden, 
Gerechtigheid en trouw vertreden, 
Opdat mijn ziel Uw naam belij', 
En U geheiligd zij. 
 
3 Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, 
En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder; 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
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Ten berge van Uw heiligheid, 
Daar mij Uw gunst verbeidt. 

 
Viering van het Heilig Avondmaal 
 
Zingen Psalm 43: 4 

Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt', 
Mij eindeloos verheugt. 

 
Dankgebed  
 
Zingen Psalm 150 

1 Looft God, looft Zijn naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden. 

 
2 Looft God, met bazuingeklank; 
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank; 
Looft Hem, met de harp en luit; 
Looft Hem, met de trom en fluit; 
Looft Hem, op uw blijde snaren; 
Laat zich 't orgel overal 
Bij het juichend vreugdgeschal, 
Tot des HEEREN glorie, paren. 
 
3 Looft God, naar Zijn hoog bevel, 
Met het klinkend cimbelspel; 
Looft Hem, op het schel metaal 
Van de vrolijke cimbaal; 
Looft den HEER; elk moet Hem eren, 
Al wat geest en adem heeft; 
Looft den HEER, die eeuwig leeft; 
Looft verheugd den HEER der heren! 

 
Zegen 


