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’Het gras verdort, de bloem valt af;
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Orde van dienst

Inleidend orgelspel: Psalm 89 vers 19

Zingen: Psalm 103 vers 8 en 9
Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
Gelijk een bloem, die, op het veld verheven,
Wel sierlijk pronkt, maar kracht’loos is en teer;
Wanneer de wind zich over ’t land laat horen,
Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

Maar ’s HEEREN gunst zal, over die Hem vrezen,
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen;
Zijn trouw rust zelfs op ’t late nageslacht,
Dat Zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
Noch van Zijn wet afkerig d’ oren wenden,
Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.

Schriftlezing: Jesaja 55
1 O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt 
en eet, ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk.
2 Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen dat geen brood is, en uw arbeid 
voor hetgeen dat niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij en eet het 
goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen.
3 Neigt uw oor en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een 
eeuwig verbond maken enu geven de gewisse weldadigheden Davids.
4 Zie, Ik heb Hem tot een Getuige der volken gegeven, een Vorst en Gebieder der 
volken.
5 Zie, Gij zult een volk roepen dat Gij niet kendet, en het volk dat U niet kende, 
zal tot U lopen, om des HEEREN Uws Gods wil en om des Heiligen Israëls wil, 
want Hij heeft U verheerlijkt.
6 Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is.
7 De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij 
bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich zijner ontfermen, en tot onzen God, 
want Hij vergeeft menigvuldiglijk.
8 Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn 
wegen, spreekt de HEERE.
9 Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan 
uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten.
10 Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt en derwaarts niet 

wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrenge en uitspruite, 
en zaad geve den zaaier en brood den eter;
11 Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot 
Mij wederkeren; maar het zal doen hetgeen dat Mij behaagt, en het zal voorspoedig 
zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.
12 Want in blijdschap zult gijlieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden; 
de bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht, 
en alle bomen des velds zullen de handen samenklappen.
13 Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een mirten-
boom opgaan; en het zal den HEERE wezen tot een naam, tot een eeuwig teken, 
dat niet uitgeroeid zal worden.

Gebed

Meditatie: Jesaja 55 vers 6
’Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is.’

Dankgebed 

Zingen: Psalm 25 vers 2 en 6
HEER’, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest, bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G’ Uw treden wendt;
Leid mij in Uw waarheid; leer
IJv’rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o Heer’!
’k Blijf U al den dag verwachten.

Wie heeft lust den HEER’ te vrezen,
’t Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
Leren hoe hij wand’len moet.
’t Goed dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal ’t gezegend aardrijk erven.

Uitleg vertrek door Jan van Staveren

Uitleidend orgelspel: Psalm 121


