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We zijn stil bij binnenkomst.

VOTUM
ZINGEN: Psalm 85: 1 en 4
1. Gij hebt Uw land, o HEER, die gunst betoond,
Dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont;
De schuld Uws volks hebt G' uit Uw boek gedaan;
Ook ziet Gij geen van hunne zonden aan;
Gij vindt in gunst, en niet in wraak, Uw lust;
De hitte van Uw gramschap is geblust.
O heilrijk God, weer verder ons verdriet,
Keer af Uw wraak, en doe Uw toorn te niet.
4. Dan wordt genâ van waarheid blij ontmoet;
De vrede met een kus van 't recht gegroet;
Dan spruit de trouw uit d' aarde blij omhoog;
Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog;

Dan zal de HEER ons 't goede weer doen zien;
Dan zal ons 't land zijn volle garven biên;
Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht,
Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt.

BIJBELLEZING:
Jesaja 11: 1-10
1. Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen
stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht
voortbrengen.
2. Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten:
de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en
sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.
3. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN.
Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet
vonnissen naar wat Zijn oren horen.
4. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de
zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid
vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van
Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de
goddeloze doden.

5. Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn,
en de waarheid de gordel om Zijn middel.
6. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een
geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en
gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze
drijven.
7. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen
bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund.
8. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een
adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn
hand steken.
9. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op
heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de
kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de
zee bedekt.
10. Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn,
Die zal staan als banier voor de volken.
Naar Hém zullen de heidenvolken vragen.
Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.

STILTE
In stilte kunt u de bijbeltekst overdenken of nog eens
rustig doorlezen.

OVERDENKING

Zingen: OTH 76: 1, 3 en 4
1. Daar is uit ’s werelds duistre wolken
Een Licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken
En gij, mijn ziele! bid het aan.
Het komt de schaduwen beschijnen,
De zwarte schaduw van den dood;
De nacht der zonde zal verdwijnen,
Genade spreidt haar morgenrood.
3. Maar nu, nu zullen we ons verblijden,
Verblijden voor uw aangezicht!
De volheid der beloofde tijden
Is voor de volken aangelicht!
Komt, dat we aanbiddend nederknielen
En juichend roepen: God is groot!
Daar komt een oogsttijd voor de zielen,
De Heer zal spijzen met zijn brood.

4. Gij wilt met vrede tot ons komen,
Met vrede en vrijheid, vreugd en eer,
Het juk is van den hals genomen
O God! wij zijn geen slaven meer!
De staf des drijvers ligt verbroken,
Aan wien ons hart zich had verkocht,
En ’t wapentuig in brand gestoken
Van hem, die onze ziele zocht.

Zegenbede
Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede
geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen! (2
Thessalonicenzen 3: 16)

