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Amersfoort, Adventkerk 
Data: 1983? in lijdenstijd v.m. 
Schriftlezing, Jesaja 35 | Lukas 18: 31-43 | SV | OB 
Tekst Lukas 18: 31-43 
 
Orde van dienst: 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 66: 3 

3 God baande door de woeste baren 
En brede stromen ons een pad; 
Daar rees Zijn lof op stem en snaren, 
Nadat Hij ons beveiligd had. 
Hij zal eeuw uit eeuw in regeren; 
Zijn oog bewaakt het heidendom; 
Hij zal d' afvalligen verneren; 
Hij keert hun trots' ontwerpen om. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam des Heren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
De werken van Zijn handen 
Amen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
van Jezus Christus Zijn zoon 
Door de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 66: 4 en 5 

4 Looft, looft den Heer' der legerscharen, 
O volken, heft een lofzang aan; 
Hij wil ons in het leven sparen, 
Ons hoeden op de steilste paan, 
Voor wanklen onzen voet bevrijden. 
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd, 
En ons gelouterd door het lijden, 
Gelijk het zilver wordt beproefd. 
 
5 Een net belemmerd' onze schreden, 
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Een enge band hield ons bekneld. 
Gij liet door heerszucht ons vertreden; 
Gij gaaft ons over aan 't geweld; 
Hier scheen ons 't water t' overstromen 
Daar werden wij bedreigd door 't vuur, 
Maar Gij deedt ons 't gevaar ontkomen, 
Verkwikkend ons ter goeder uur. 

 
Hoort Gods gebod en Zijn beloften 
 
Zingen Psalm 119: 87 

87 Kom mij te hulp; mijn ziel, die U verbeidt, 
Heeft Uw bevel met lust en liefd' ontvangen; 
Ik haak, o Heer', naar 't heil, mij toegezeid; 
Bestier in gunst naar Uwe wet mijn gangen; 
Al mijn vermaak stel ik, met rijp beleid, 
In Uw gebod; dat is mijn hoogst verlangen. 
 

Gebed  
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Jesaja 35 

1 De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich 
verheugen, en zal bloeien als een roos. 
2 Zij zal lustig bloeien, en zich verheugen, ja, met verheuging, en juichen; de heerlijkheid van 
Libanon is haar gegeven, het sieraard van Karmel en Saron; zij zullen zien de heerlijkheid des 
HEEREN, het sieraad onzes Gods. 
3 Versterkt de slappe handen, en stelt de struikelende knieën vast. 
4 Zegt den onbedachtzamen van harte: Weest sterk, en vreest niet; ziet, ulieder God zal ter 
wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en ulieden verlossen. 
5 Alsdan zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen geopend 
worden. 
6 Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong des stommen zal juichen; want in 
de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis. 
7 En het dorre land zal tot staand water worden, en het dorstige land tot springaders der 
wateren; in de woningen der draken, waar zij gelegen hebben, zal gras met riet en biezen 
zijn. 
8 En aldaar zal een verheven baan, en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd 
worden; de onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn; die dezen weg wandelt, 
zelfs de dwazen zullen niet dwalen. 
9 Er zal geen leeuw zijn, en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, noch aldaar 
gevonden worden; maar de verlosten zullen daarop wandelen. 
10 En de vrijgekochten des HEEREN zullen wederkeren, en tot Sion komen met gejuich, en 
eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, 
maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. 

 
2e lezing Lukas 18: 31-43 
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31 En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en 
het zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven is door de 
profeten. 
32 Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot worden, en smadelijk 
behandeld worden, en bespogen worden. 
33 En Hem gegeseld hebbende, zullen zij Hem doden; en ten derden dage zal Hij 
wederopstaan. 
34 En zij verstonden geen van deze dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij 
verstonden niet, hetgeen gezegd werd. 
35 En het geschiedde, als Hij nabij Jericho kwam, dat een zeker blinde aan den weg zat, 
bedelende. 
36 En deze, horende de schare voorbijgaan, vraagde, wat dat ware. 
37 En zij boodschapten hem, dat Jezus de Nazarener voorbijging. 
38 En hij riep, zeggende: Jezus, Gij Zone Davids, ontferm U mijner! 
39 En die voorbijgingen, bestraften hem, opdat hij zwijgen zou; maar hij riep zoveel te meer: 
Zone Davids, ontferm U mijner! 
40 En Jezus, stil staande, beval, dat men denzelven tot Hem brengen zou; en als hij nabij 
Hem gekomen was, vraagde Hij hem, 
41 Zeggende: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? En hij zeide: Heere! dat ik ziende mag worden. 
42 En Jezus zeide tot hem: Word ziende; uw geloof heeft u behouden. 
43 En terstond werd hij ziende, en volgde Hem, God verheerlijkende. En al het volk, dat 
ziende, gaf Gode lof. 

 
Zingen Psalm 123 

1 Ik hef tot U, die in den hemel zit, 
Mijn ogen op, en bid; 
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, 
Om nooddruft te begeren, 
En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen, 
Om hulp of gunst te vragen; 
Zo slaan wij 't oog op onzen Heer', tot Hij 
Ook ons genadig zij. 
 
2 Geef ons gena, geef ons gena, o Heer', 
En red ons tot Uw eer; 
Wij zijn reeds moe van al de schampre woorden, 
Die wij van smaders hoorden; 
Ons treurig hart is moe van al het spotten, 
En 't honend samenrotten 
Der hovaardij, die needrigen veracht, 
En weelderig belacht. 

  
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 119: 9 

9 Doe bij Uw knecht weldadigheid, o Heer', 
Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren, 
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer', 
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Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren; 
Dat mijne ziel de wondren zie en eer', 
Die in Uw wet alom zich openbaren. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 146: 5 en 6 

5 't Is de Heer', die 't recht der armen, 
Der verdrukten gelden doet; 
Die, uit liefderijk erbarmen, 
Hongerigen mildlijk voedt; 
Die gevangnen vrijheid schenkt, 
En aan hun ellende denkt. 
 
6 't Is de Heer', Wiens mededogen 
Blinden schenkt het lieflijk licht; 
Wie in 't stof lag neergebogen, 
Wordt door Hem weer opgericht. 
God, die lust in waarheid heeft, 
Mint hem, die rechtvaardig leeft. 

 
Zegen 


