
Orde van Dienst voor zondag 4 september 8.30 uur in de Andreaskerk te Hattem 

 
Welkom en mededelingen 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Psalm 5: 1 en   
 
Laat mij, mijn Koning tot U spreken. 
Vroeg in de morgen kom ik, HEER, 
en leg mijn noden voor U neer. 
Hoor naar mijn zuchten en mijn smeken: 
ik wacht uw teken! 

 
Ik zal mij naar uw Huis begeven. 
Door uwe goedertierenheid 
word ik uw tempel ingeleid 
en buig mij, Koning van mijn leven, 
in vrees en beven. 

 
Stilte voor gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 75: 1   
 
U alleen, U loven wij: 
ja, wij loven U, o HEER, 
want uw naam, zo rijk van eer, 
is tot onze vreugd nabij. 
Dies vertelt men in ons land 
al de wond’ren uwer hand. 
 
Geboden 
 
Zingen: Psalm 32: 3 en  4 
 
'k Bekend', o HEER, aan U oprecht mijn zonden; 
'k verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden, 
maar ik beleed na ernstig overleg 
mijn boze daân: Gij naamt die gunstig weg. 
Dies zal tot U een ieder van de vromen 
in vindenstijd met ootmoed smekend komen. 
Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, 
hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. 

 
Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren, 
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. 
G' omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, 
met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. 
Mijn leer zal u, o mens, naar 't recht doen hand’len 
en wijzen u de weg, die gij zult wand’len. 
Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, 
terwijl mijn oog op u gevestigd staat. 

 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Schriftlezing: Jeremia 20: 1-13 (HSV) 
 
1 Toen Pashur, de zoon van de priester Immer – hij was tevens hoofdopzichter in het huis van de HEERE – Jeremia 
deze woorden hoorde profeteren, 2 liet Pashur de profeet Jeremia slaan en zette hem in het blok dat in de bovenste 
Benjaminpoort aan het huis van de HEERE was. 3 Het gebeurde echter de volgende dag, toen Pashur Jeremia uit het 
blok liet gaan, dat Jeremia tegen hem zei: De HEERE geeft u niet de naam Pashur, maar Magor-Missabib. 4 Want zo 
zegt de HEERE: Zie, Ik ga u tot een bron van angst voor uzelf maken en voor allen die u liefhebben. Zij zullen vallen 
door het zwaard van hun vijanden, en uw ogen zullen dat zien. Heel Juda geef Ik in de hand van de koning van Babel, 
en hij zal hen in ballingschap voeren naar Babel en hen met het zwaard doden. 5 Heel de rijkdom van deze stad, al 
haar arbeid, al haar kostbaarheden zal Ik geven, en alle schatten van de koningen van Juda, Ik zal ze geven in de hand 
van hun vijanden. Die zullen ze roven, ze meenemen en ze naar Babel brengen. 6 En u, Pashur, en alle inwoners van 
uw huis, u zult in gevangenschap gaan. U zult in Babel komen, en daar zult u sterven en daar begraven worden, u en 



al uw vrienden, tegen wie u leugen hebt geprofeteerd.  7 U hebt mij overgehaald, HEERE, en ik heb mij laten 
overhalen.  U bent mij te sterk geworden en U hebt overwonnen. Maar ik ben de hele dag belachelijk geworden, 
ieder van hen bespot mij. 8 Want zo dikwijls als ik spreek, schreeuw ik het uit, roep ik: Geweld en verwoesting! Want 
het woord van de HEERE is mij tot smaad en tot schimp, de hele dag. 9 Zei ik: Ik zal niet aan Hem denken, ik zal niet 
meer spreken in Zijn Naam, dan werd het in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn beenderen. Wel deed 
ik moeite om het in te houden, maar ik kon het niet. 10 Want ik heb het kwaad gerucht van velen gehoord: Magor-
Missabib! Maak het ons bekend, dan zullen wij het bekendmaken. Alle stervelingen met wie ik vrede had, loeren op 
een struikeling van mij: Misschien laat hij zich door anderen overhalen, dan kunnen we hem overwinnen, en kunnen 
we onze wraak op hem nemen. 11 De HEERE is echter met mij als een machtige Held, daarom zullen mijn vervolgers 
struikelen, ze zijn tot niets in staat. Zij zullen zeer beschaamd worden, want zij zullen niet verstandig handelen. Het 
zal een eeuwige smaad zijn, die niet vergeten zal  worden. 12 HEERE van de legermachten, Die de rechtvaardige 
beproeft, Die de nieren en het hart ziet, laat mij Uw wraak op hen zien, want ik heb mijn rechtszaak aan U bekend 
gemaakt. 13 Zing voor de HEERE, prijs de HEERE, want Hij heeft de ziel van de arme gered uit de hand van de 
kwaaddoeners.  
 
Zingen: Gezang 329: 1 en 3 
 
Grote God, Gij hebt het zwijgen 
met uw eigen, 
met uw lieve stem verstoord. 
Maak de weg tot U begaanbaar, 
wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 
Roep ons uit de doodse dalen 
waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heilge stede 
van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 
Verkondiging Tekst: Jeremia 20: 9 
 
Zingen: Psalm 73: 9 
 
Nu blijf ik bij U voor altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 
Gebed 
 
Collecte 
 
Zingen: Psalm 138: 4 (Berijming 1773) 
 
Als ik, omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. 
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 
uw rechterhand zal redding geven. 
De HEER is zo getrouw als sterk, 
Hij zal Zijn werk voor mij volen-den. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
O Levensbron, wil bijstand zenden. 
 
Zegen 
 

 


