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Welkom en mededelingen 
 
Zingen : Ps. 77 : 8       
 

8. Heilig zijn, o God, Uw wegen; 
Niemand spreek' Uw hoogheid tegen; 
Wie, wie is een God als Gij, 
Groot van macht en heerschappij? 
Ja, Gij zijt die God, die d' oren, 
Wond'ren doet op wond'ren horen; 
Gij hebt Uwen roem alom 
Groot gemaakt bij 't heidendom. 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Aanvangstekst 
 
Zingen : Ps. 29 : 1 en 6 
 
1. Aardse machten, looft den HEER; 
Geeft den HEERE sterkt' en eer; 
Dat de lof van 's Hoogsten naam 
Aller groten roem beschaam'. 
Vorsten, 't voegt u, Hem, in't midden 
Van Zijn heiligdom, t' aanbidden: 
't Voegt u, met de Godgetrouwen, 
's HEEREN heerlijkheid t' ontvouwen. 
 
6. Looft den HEER, die wond'ren werkt; 
Israël, Zijn volk, versterkt; 
Hem, die Jacobs heilig kroost 
Zeeg'nen zal met vreed' en troost. 
 
Gebed  
 



Schriftlezing : Jesaja 6 : 1 – 13 
Tekst :                Jesaja 6 : 3 
 
Jesaja 6 
1. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een 
hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de 
tempel. 
2. Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee 
bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met 
twee vloog hij. 
3. De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de 
HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn 
heerlijkheid! 
4. De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem 
die riep, en het huis vulde zich met rook. 
5. Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met 
onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine 
lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de 
legermachten, gezien. 
6. Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een 
gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had 
genomen. 
7. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw 
lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde 
verzoend. 
8. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik 
zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, 
zend mij. 
9. Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit volk: Luister voortdurend, maar 
u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet 
opmerken. 
10. Maak het hart van dit volk vet, en stop hun oren toe, en sluit 
hun ogen; anders zullen zij met hun ogen zien, en met hun oren 
horen, en met hun hart begrijpen en zich bekeren, en zal Hij hen 
genezen. 
11. Toen zei ik: Hoelang, Heere? Hij zei: Totdat de steden verwoest 
zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen 
mens meer in is, en het land verworden is tot een woestenij. 
12. Want de HEERE zal de mensen ver weg doen gaan, en de 
verlatenheid in het land zal groot zijn. 



13. Al zal daarin nog een tiende deel over zijn, het zal weer 
verwoest worden. Maar zoals van de eik en de haageik na het 
omhakken een stronk overblijft, zal hun stronk een heilig zaad zijn. 
 
Zingen : Ps. 141 : 1, 2 en 3 
 
1. 'k Roep, HEER, in angst tot U gevloden, 
Ai, haast U tot mijn hulp en red; 
Hoor naar de stem van mijn gebed, 
Daar ik U aanroep in mijn noden. 
 
2.Mijn beê, met opgeheven handen, 
Klimm' voor Uw heilig aangezicht, 
Als reukwerk, voor U toegericht, 
Als offers, die des avonds branden. 
 
3.Zet, HEER, een wacht voor mijne lippen; 
Behoed de deuren van mijn mond, 
Opdat ik mij, tot genen stond, 
Iets onbedachtzaams laat' ontglippen. 
 
Verkondiging 
 
Thema : “Wees heilig, want ik ben heilig ! “ 
 
Zingen : Gez. 457 : 1 – 4             LvdK 
 
1   Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 

 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 

 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

 
Drievuldig God, die een in wezen zijt. 

 
2   Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 

 
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 

 
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 

 
al uwe eng'len, onvolprezen Heer. 

 
3   Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 

 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 

 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 

 
een en al vuur en liefde en majesteit. 



 
4   Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 

 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 

 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

 
Drievuldig God, die een in wezen zijt. 

 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen : Ps. 33 : 11 
 
11.Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
Omdat wij op Zijn naam vertrouwen, 
Dien Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
Milde zegenader, 
Stel Uw vriend'lijk hart, 
Op Wiens gunst wij hopen, 
Eeuwig voor ons open; 
Weer steeds alle smart. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
We geven onze gaven 
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Zingen: lied 341     (evang. liedb. )                                                                                                
 

 
 
Zegen 
 


