Kerkdienst woensdagavond 12 januari 2022
Dienst van verootmoediging en gebed vanwege de aanhoudende crisis
1.
2.
3.

Mededelingen
Votum en groet
Zingen: Psalm 33 vers 7
De grote Schepper aller dingen
Ziet, uit het ongenaakbaar* licht,
Het gans gedrag der stervelingen*;
Niets is bedekt voor Zijn gezicht.
Uit Zijn vaste woning,
Waar Hij heerst als Koning,
Waar Zijn lof, Zijn eer,
Klinkt door al de bogen*,
Zien Zijn Godd'lijk' ogen
Op al 't mensdom neer

4.

*onbenaderbaar, ontoegankelijk
*mensen

*de hemel, Gods troonzaal

Geloofsbelijdenis: Heidelbergse Catechismus, Zondag 9 en 10

Wat gelooft u als u zegt: Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper van hemel en aarde?
Dat de eeuwige Vader van onze Here Jezus Christus, die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niets geschapen
heeft en ze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert, omwille van zijn Zoon
Christus mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op Hem, dat ik niet twijfel of Hij zal voor mij zorgen
met alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben, en ook al het kwaad dat Hij mij in dit tranendal doet
overkomen, voor mij ten beste keren. Immers, Hij kan dit doen als een almachtig God en wil het ook doen als
een getrouw Vader.
Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God?
De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waarmee Hij hemel en aarde met alle schepselen als
door zijn hand nog onderhoudt en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare
jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn
vaderlijke hand toekomen.
Waarom is het voor ons van nut te weten, dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid
onderhoudt?
Opdat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles wat ons nog overkomen
kan ons verlaten op onze getrouwe God en Vader, in de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde
scheiden zal, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat zij zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of
bewegen.
5.

Zingen: Psalm 33 vers 10
Zijn machtig' arm beschermt de vromen*,
En redt hun zielen van den dood;
Hij zal hen nimmer om doen komen
In duren tijd en hongersnood.
In de grootste smarten
Blijven onze harten
In den HEER gerust;
'k Zal Hem nooit vergeten,

*degenen die God dienen

Hem mijn Helper heten,
Al mijn hoop en lust*.
6.

*verlangen

Schriftlezing

2 Kronieken 6: 21-42
21 Luister dan naar de smeekbeden van Uw dienaar en Uw volk Israël, die zij op deze plaats zullen bidden. En
U, luister vanuit Uw woonplaats, uit de hemel, ja luister, en vergeef.
22Wanneer iemand tegen zijn naaste zondigt en deze hem een eed oplegt, zodat hij een vervloeking over
zichzelf afroept, en deze eed voor Uw altaar in dit huis komt,
23 luistert Ú dan uit de hemel, grijp in, en spreek recht over Uw dienaren, door de schuldige zijn weg te
vergelden en zijn weg op zijn eigen hoofd te doen neerkomen, door de rechtvaardige rechtvaardig te
verklaren, en hem overeenkomstig zijn gerechtigheid te vergelden.
24 Wanneer Uw volk Israël door de vijand wordt verslagen, omdat zij tegen U hebben gezondigd, en zij zich
bekeren, Uw Naam belijden en voor Uw aangezicht in dit huis zullen bidden en smeken,
25luistert Ú dan uit de hemel, en vergeef de zonde van Uw volk Israël, en breng hen terug naar het land dat U
hun en hun vaderen gegeven hebt.
26 Als de hemel gesloten is en er geen regen komt, omdat zij tegen U gezondigd hebben, en zij op deze plaats
bidden, Uw Naam belijden en zich van hun zonde bekeren, omdat U hen vernederde,
27 luistert Ú dan in de hemel en vergeef de zonde van Uw dienaren en van Uw volk Israël, want U leert hun de
goede weg waarop zij moeten gaan, en geef regen op Uw land, dat U aan Uw volk als erfelijk bezit hebt
gegeven.
28 Als er honger in het land is, als er pest is, als er korenbrand, meeldauw, veldsprinkhanen en
zwermsprinkhanen komen, als zijn vijanden hem benauwen in het land met zijn steden, als er welke plaag of
welke ziekte dan ook komt,
29 elk gebed, elke smeekbede die er zal zijn van ieder mens en van heel Uw volk Israël, als eenieder zijn plaag
en zijn pijn erkent en naar dit huis zijn handen uitstrekt,
30 luistert Ú dan vanuit de hemel, Uw vaste woonplaats, vergeef, en geef eenieder naar al zijn wegen, U, Die
zijn hart kent. U alleen kent immers het hart van de mensenkinderen,
31 opdat zij U vrezen en in Uw wegen gaan al de dagen dat zij leven op de grond die U onze vaderen gegeven
hebt.
32 Zelfs ook wat de vreemdeling betreft, die niet tot Uw volk Israël behoort, maar uit een ver land komt
omwille van Uw grote Naam en van Uw sterke hand en van Uw uitgestrekte arm, wanneer zij komen en naar
dit huis hun gebed richten,
33 luistert Ú dan vanuit de hemel, vanuit Uw vaste woonplaats, en doe overeenkomstig alles wat de
vreemdeling tot U roepen zal, opdat alle volken van de aarde Uw Naam kennen en U vrezen, zoals Uw volk
Israël, en erkennen dat Uw Naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb.
34 Wanneer Uw volk uittrekt ten strijde tegen zijn vijanden, op de weg waarheen U hen zendt, en zij bidden tot
U, in de richting van deze stad, die U verkozen hebt, en van het huis dat ik voor Uw Naam heb gebouwd,
35 luistert U dan vanuit de hemel naar hun gebed en naar hun smeekbede, en verschaf hun recht.
36 Wanneer zij tegen U hebben gezondigd – is immers geen mens die niet zondigt – en U toornig op hen bent,
en hen overlevert aan de vijand, zodat zij die hen gevangengenomen hebben, hen als gevangenen wegvoeren
naar een land, ver weg of dichtbij,
37 en zij het in het land waarheen zij als gevangenen werden weggevoerd, ter harte nemen, zich bekeren en tot
U smeken in het land van hun gevangenschap, door te zeggen: Wij hebben gezondigd, ons misdragen, en wij
hebben goddeloos gehandeld,
38 en als zij zich in het land van hun gevangenschap, waarheen zij hen als gevangenen weggevoerd hebben, tot
U bekeren met heel hun hart en met heel hun ziel, en tot U bidden in de richting van hun land, dat U aan hun
vaderen gegeven hebt, en van de stad die U verkozen hebt, en van het huis dat ik voor Uw Naam gebouwd heb,
39 luistert U dan uit de hemel, uit Uw vaste woonplaats, naar hun gebed en hun smeekbeden en verschaf hun
recht. Vergeef Uw volk datgene waarmee zij tegen U zondigden.
40 Nu, mijn God, laten toch Uw ogen open en Uw oren opmerkzaam zijn voor het gebed van deze plaats.
41 Welnu, HEERE God, sta op, trek naar Uw rustplaats, U en de ark van Uw macht. Laten Uw
priesters, HEERE God, met heil bekleed worden, en laten Uw gunstelingen verblijd zijn over het goede.
42 HEERE God, wijs het gebed van Uw gezalfde niet af. Denk aan Uw blijken van goedertierenheid aan David,
Uw dienaar.

7.
8.

Gebed
Zingen: Morgenzang vers 7
Troost allen, die in nood en smart,
Tot U verheffen* 't angstig hart.
Maak ons in tegenspoeden stil,
Hoor ons, o God, om Jezus' wil.

*bidden

9. Prediking over 2 Kronieken 6 vers 28-31 met als thema: Gebed in crisistijd
10. Zingen: Psalm 38 vers 1, 21 en 22
Groot en eeuwig Opperwezen*,
Zeer te vrezen,
Straf mij in Uw gramschap niet;
Toon mij toch, dat Uw kastijden,
In mijn lijden,
Uit geen grimmigheid geschiedt.

*God, de Allerhoogste

Zie mij, HEER, wien elk moet duchten,
Tot U vluchten.
O mijn God, verlaat mij niet;
Blijf niet, wegens mijn gebreken,
Ver geweken;
Toon, dat Gij mijn rampen ziet.
HEER, ik voel mijn krachten wijken
En bezwijken;
Haast U tot mijn hulp, en red,
Red mij, Schutsheer*, God der goden,
Troost in noden,
Grote Hoorder van't gebed.

*Beschermer

11. Gebed vanwege de aanhoudende crisis
12. Zingen: Psalm 130 vers 2 en 4
Zo Gij in 't recht wilt treden*,
O HEER, en gadeslaan*
Onz' ongerechtigheden,
Ach, wie zal dan bestaan?
Maar neen, daar is vergeving
Altijd bij U geweest;
Dies* wordt Gij, HEER, met beving,
Recht kinderlijk gevreesd*.
Hoopt op den HEER, gij vromen;
Is Israël in nood,
Er zal verlossing komen;
Zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt, op hun gebeden,
Gans Israël eens vrij
Van ongerechtigheden;
Zo doe Hij ook aan mij.
13. Zegen

*een rechtszaak met wil voeren
*erop letten, ermee rekenen

*Daarom
* met eerbied gerespecteerd

