
 

1 
 

Liturgie 18 oktober 2020,  

Ds. Wijnand Boezelman 

 

Luisterlied: Bouw uw koninkrijk 

 

Kom, vestig uw gezag 

Wees Koning in ons hart 

Herstel uw beeld in ons 

Onthul uw doel met ons 

Ontsteek de vlam van hoop opnieuw 

Een laaiend vuur in onze ziel 

Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien 

 

Wij zijn uw kerk 

Heer, maak ons sterk in U 

 

Wij dorsten naar uw rijk 

En uw gerechtigheid 

U schakelt ons nu in 

En geeft ons leven zin 

Gevangen harten worden vrij 

Verslagen mensen troosten wij 

Zelfs de blinden zien uw heerschappij 

Wij zijn uw kerk 

Hoor ons gebed en kom! 

 

Bouw uw koninkrijk 

Zet het kwaad te kijk 

Toon uw sterke hand 

Kom, herstel ons land 

Vul uw kerk met vuur 

Win dit volk terug 

Heer, dat bidden wij 
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Tot uw koninkrijk 

Verschijnt 

 

Uw ongetemde kracht 

Verslaat de helse macht 

Uw ongekende pracht 

Vernieuwt en sterkt ons hart 

Wij zijn voor zoveel meer gemaakt 

Leer ons te doen wat U ons vraagt 

Vol van Jezus' liefde en zijn kracht 

Wij zijn uw kerk 

Heer, doe uw werk door ons 

 

Bouw uw koninkrijk 

Zet het kwaad te kijk 

Toon uw sterke hand 

Kom, herstel ons land 

Vul uw kerk met vuur 

Win dit volk terug 

Heer, dat bidden wij 

Tot uw koninkrijk 

Verschijnt 

 

Welkom en mededelingen    

    

Votum en groet 

 

Zingen Opwekking 703 Zoals een Hinde 

 

Zoals een hinde smacht 

Naar stromend water, 

Zo smacht mijn ziel naar U, O God. 

Zoals een hinde smacht 

Naar stromend water, 
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Zo smacht mijn ziel naar U. 

Ben je bedroefd, mijn ziel, 

En onrustig in mij; 

Vestig je hoop op God. 

Eens zal ik Hem weer loven, 

Mijn God die mij ziet 

En mij redt! 

 

Overdag bewijst Hij mij zijn liefde, 

In de nacht, dan klinkt er een lied in mij op. 

Overdag bewijst Hij mij zijn liefde, 

In de nacht, dan klinkt er een lied in mij op, 

Een gebed tot de God van mijn leven. 

 

Zoals een hinde smacht 

Naar stromend water, 

Zo smacht mijn ziel naar U, O God. 

Zoals een hinde smacht 

Naar stromend water, 

Zo smacht mijn ziel naar U 

 

Zingen God keert alles om 

 

God keert alles om en brengt de hemel hier. 

Onze koning maakt zich kwetsbaar als een kind. 

God keert alles om en is in zwakheid sterk, 

als Hij door een weg van lijden overwint. 

  

Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen. 

Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam. 

Waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om. 

  

God keert alles om en brengt ontheemden thuis. 

Wie alleen is wordt door liefde vergezeld. 
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God keert alles om en geeft vermoeiden rust. 

Wat gebroken is wordt in zijn naam hersteld. 

 

Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen. 

Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam. 

Waar God zelf op aarde komt,  

Waar God zelf op aarde komt,  

daar keert God alles om. 

  

God keert alles om en leidt ons naar het kruis, 

waar Hij liefdevol de zondaar heilig maakt. 

God keert alles om en laat door Jezus zien, 

dat de hemel met zijn komst de aarde raakt. 

 

Schriftlezing Jesaja 58:6-10, 13,14a 
6Is dit niet het vasten dat ik verkies: 

misdadige ketenen losmaken, 

de banden van het juk ontbinden, 

de verdrukten bevrijden, 

en ieder juk breken? 
7Is het niet: je brood delen met de hongerige, 

onderdak bieden aan armen zonder huis, 

iemand kleden die naakt rondloopt, 

je bekommeren om je medemensen? 
8Dan breekt je licht door als de dageraad, 

je zult voorspoedig herstellen. 

Je gerechtigheid gaat voor je uit, 

de majesteit van de HEER vormt je achterhoede. 
9Dan geeft de HEER antwoord als je roept; 

als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’ 

Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, 

de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, 
10wanneer je de hongerige schenkt 

wat je zelf nodig hebt 
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en de verdrukte gul onthaalt, 

dan zal je licht in het donker schijnen 

,je duisternis wordt als het licht van het middaguur. 
13Wanneer je je voeten rust gunt op sabbat 

en geen handel drijft op mijn heilige dag, 

wanneer je de sabbat als een dag van vreugde ziet, 

de dag van de HEER als een heilige dag, 

wanneer je hem in ere houdt door niet je gang te gaan, 

geen handel te drijven of zaken te bespreken, 
14dan vind je vreugde in de HEER. 

Ik zal je laten rijden over de hoogten van de aarde 

en je laten genieten van het land 

dat ik je voorvader Jakob in bezit heb gegeven. 

 

Zingen Hemelhoog 703 Ik was hongerig en gij gaf mij te eten 

 

Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten 

Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan 

En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders 

Zegt Jezus dat heb jij aan Mij gedaan 

 

Toen Ik koud was gaf je Mij je eigen kleren 

Ik was een vreemdeling jij liet Mij binnengaan 

En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders 

Zegt Jezus dat heb jij aan Mij gedaan 

 

Toen Ik ziek was ben jij mij komen helpen 

Ik was gevangen jij ging niet bij Mij vandaan 

En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders 

Zegt Jezus dat heb jij aan Mij gedaan 

 

  

https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/joodse-tijden/
https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/joodse-feesten/
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Gebed 

 

Schriftlezing Filemon 1-21 

Van Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, en van onze 

broeder Timoteüs. Aan onze geliefde medewerker Filemon,2aan onze 

zuster Apfia en onze medestrijder Archippus, en aan de gemeente die 

bij u thuis samenkomt.3Genade zij u en vrede van God, onze Vader, 

en van de Heer Jezus Christus. 
4Ik dank mijn God altijd wanneer ik u in mijn gebeden noem,5want ik 

hoor vaak over de liefde en de trouw die u de Heer Jezus en alle 

heiligen toedraagt.6Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt u een 

dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus 

brengt.7Uw liefde heeft mij veel vreugde en troost gegeven, broeder, 

want u hebt de heiligen gesterkt. 
8In mijn verbondenheid met Christus heb ik het volste recht u te 

zeggen wat u moet doen,9maar vanwege uw liefde doe ik u liever een 

verzoek – ik, Paulus, een man van respectabele leeftijd, die 

gevangenzit omwille van Christus Jezus.10Ik zou u om een gunst willen 

vragen voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is 

geworden.11Hij was u destijds niet van nut; nu kan hij echter niet 

alleen mij, maar ook u goede diensten bewijzen.12Ik stuur hem naar u 

terug, hoewel hij me na aan het hart ligt13en ik hem graag bij me 

gehouden had. Dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen nu ik 

omwille van het evangelie gevangenzit.14Maar ik heb zonder uw 

medeweten niets willen ondernemen, want u moet mij niet een 

gunst verlenen omdat ik u onder druk zet, maar omdat u het zelf wilt. 
15Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd 

terug te krijgen,16niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat, 

als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al, hoeveel te meer moet 

hij het dus voor u zijn, zowel in het dagelijks leven als in het geloof in 

de Heer.17Dus, als u met mij verbonden bent, ontvang hem dan zoals 

u mij zou ontvangen.18En mocht hij u hebben benadeeld of u iets 

schuldig zijn, breng het mij dan in rekening.19Ik, Paulus, schrijf hier 
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eigenhandig neer dat ik u zal betalen. Ik ga er dan maar aan voorbij 

dat u mij uw eigen leven schuldig bent.20Kom, broeder, bewijs mij 

deze dienst omwille van de Heer, stel mij omwille van Christus gerust. 
21Ik heb u geschreven in het volste vertrouwen dat u mijn verzoek 

zult inwilligen, ik weet dat u zelfs meer zult doen dan dat. 

 

Preek 

 

Muzikaal intermezzo 

 

Zingen Psalm project psalm 72 

 

Zolang de zon nog steeds zal rijzen, 

de maan schijnt in de nacht, 

moet al het volk Hem eer bewijzen, 

Hem loven elk geslacht. 

 

Hij is mild zoals de regen, 

het land tot zegen is, 

vrede zal bloeien op alle wegen, 

totdat geen maan meer is. 

 

Hij is de redder van de armen, 

Hij hoort hun hulpgeschrei, 

Hij is met koninklijk erbarmen, 

hun eenzaamheid nabij. 

 

Hij helpt met hun bestaan bewogen, 

die zijn in angst verward, 

hun bloed is kostbaar in Zijn ogen, 

Hij draagt hen in Zijn hart. 

 

Kom laten wij de naam bezingen, 

van Hem die Isrel leidt, 
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want Hij alleen doet grote dingen, 

Zijn roem vervult de tijd. 

 

Loof God de Heer, Hij openbaarde, 

Zijn wonderen zijn eer, 

Zijn heerlijkheid vervult de aarde, 

ja amen, looft de Heer. 

 

Ja amen, looft de Heer. 

Ja amen, looft de Heer. 

 

Gebed 

 

Collecte 

 

Zingen Hemelhoog 72 Bevrijd uit slavernij  

 

Heer, U keek uit de hemel  

en zag hoe uw mensen  

werkten als slaven 

Heer, U keek naar beneden 

en zag hoe ze leden  

en werden geslagen. 

 

U stuurde Mozes  

naar de mensen aan de macht. 

Hij gaf woorden aan Uw woede  

en U gaf zijn woorden kracht. 

 

Heer, U bent de God  

die mensen bevrijdt uit slavernij. 

Heer, U bent de God  

die mensen bevrijdt uit slavernij.  

U vecht voor vrijheid  
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en u wint altijd. 

 

Heer, U kijkt naar de hemel  

en ziet hoe de mensen  

niet zijn veranderd. 

U ziet hoe mannen en vrouwen 

als naamloze beesten  

worden verhandeld.  

 

Nu vraagt U ons, Heer, 

tegen onrecht op te staan 

en te vechten voor de vrijheid  

van de slaven van vandaag. 

 

Heer, U bent de God  

die mensen bevrijdt uit slavernij. 

Heer, U bent de God  

die mensen bevrijdt uit slavernij.  

U vecht voor vrijheid  

en u wint altijd. 

 

Dank U Heer, U stuurt ons niet alleen, 

want U hebt ons  

aan elkaar gegeven.  

Dank U Heer, want U gaat met ons mee 

Uw Geest zal ons  

de juiste woorden geven. 

 

Heer, U bent de God  

die mensen bevrijdt uit slavernij. 

 U vecht  voor vrijheid, 

en u wint altijd.    

 

Zegen    


