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Orde van dienst

Inleidend orgelspel Psalm 119

Opening

Gedicht door Ilse

Zingen: Psalm 22 vers 11
 Verlos mij van den leeuw, die woedt en tiert;
Verhoor mij, Heer’, en red mij van ’t gediert’,
Dat, sterk van hoorn, rondom mij henenzwiert;
Mij staat naar ’t leven.
Dan wordt Uw Naam door Mij met roem verheven;
’k Zal Uwen lof
Mijn broederen vertellen;
’k Heb, in Uw huis bij al Mijn metgezellen,
Dan prijzensstof.

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 53
1. WIE heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des HEEREN geopen-
baard?
2. Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit 
een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, 
zo was er geen gestalte dat wij Hem zouden begeerd hebben.
3. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten 
en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor 
Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.
4. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten, die 
heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem dat Hij geplaagd, van God geslagen en 
verdrukt was.
5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij 
verbrijzeld; de straf die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn strie-
men is ons genezing geworden.
6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch 
de HEERE heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.
7. Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet 
open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor 
het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.
8. Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uit-

spreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding 
mijns volks is de plaag op Hem geweest.
9. En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn 
dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond 
geweest is.
10. Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem krank 
gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad 
zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn 
hand gelukkiglijk voortgaan.
11. Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd worden; door Zijn 
kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal 
hun ongerechtigheden dragen.
12. Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een 
roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtre-
ders is geteld geweest; en Hij veler zonde gedragen heeft, en voor de overtreders 
gebeden heeft.

Meditatie Jesaja 53 vers 10a

Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; 
als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer zal gesteld hebben, zo zal Hij zaad zien.

Dankgebed 

Zingen: Psalm 72 vers 7
Nooddruftigen zal Hij verschonen;
Aan armen, uit genâ,
Zijn hulpe ter verlossing tonen;
Hij slaat hun zielen gâ,
Als hen geweld en list bestrijden,
Al gaat het nog zo hoog;
Hun bloed, hun tranen, en hun lijden,
Zijn dierbaar in Zijn oog.

Uitleg vertrek door Jan van Staveren

Uitleidend orgelspel Psalm 49


