Liturgie zondagavond 20 november 2022, Ichthuskerk Alblasserdam, 18.00 uur.
Voorganger: ds. J. Smit, Katwijk aan Zee.
Organist: dhr. Theo Groenendijk.

Orgelspel – intochtslied: Gezang 323 : 1
1. God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve 't hart Hem weder.
Persoonlijk gebed – Votum en Groet – zingen: Psalm 79 : 3 en 5
3. Het kwaad dat onze vaderen bedreven,
reken het ons niet toe, schenk ons het leven.
Zie onze zwakheid aan, God van genade,
en doe verzoening over onze daden.
O Heilige, beschaam
ter wille van Uw Naam
die Israël schofferen.
Moet dan hun drieste spot
zeggen: Waar is hun God?
Waar is Hij nu, de Heere?
5. O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,
wij zijn de schapen die Uw roepstem horen,
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden
aan stille waat'ren en in groene weiden.
Geslacht meldt aan geslacht
Uw goedheid en Uw kracht,

de grootheid van Uw daden.
Zo gaat een blinkend spoor
van lof de eeuwen door.
Wij prijzen Uw genade.
Geloofsbelijdenis – zingen: Psalm 105 : 3
3. God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.
Gebed om schuldvergeving en om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezingen:

1. Genesis 18 : 16 – 33 en 19 : 29 HSV en
2. Romeinen 8 : 31 - 34 HSV

Gen. 18 : 16 – 33
16 Toen stonden de mannen vandaar op en keken in de richting van Sodom; en
Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. 17 De HEERE zei: Zal Ik voor
Abraham verbergen wat Ik ga doen? 18 Immers, Abraham zal zeker tot een groot en
machtig volk worden, en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. 19
Want Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou
geven om de weg van de HEERE in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te
doen, opdat de HEERE over Abraham zal brengen wat Hij over hem gesproken heeft.
20 Verder zei de HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel
zwaar. 21 Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep
luidt die over haar tot Mij gekomen is. En zo niet, Ik zal het weten. 22 Toen keerden
die mannen vandaar om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor
het aangezicht van de HEERE. 23 En Abraham kwam dichterbij en zei: Zult U ook de
rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? 24 Misschien zijn er vijftig
rechtvaardigen binnen de stad; wilt U hen ook wegvagen en de plaats niet sparen
omwille van de vijftig rechtvaardigen die daarin zijn? 25 Er kan toch geen sprake van
zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan
zal het zijn: zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake
van zijn! Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen? 26 Toen zei de HEERE:
Als Ik in Sodom vijftig rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal Ik de hele plaats
omwille van hen sparen. 27 Abraham antwoordde en zei: Zie toch, ik heb het
aangedurfd om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben! 28 Misschien zullen
er aan de vijftig rechtvaardigen vijf ontbreken; zult U dan om vijf mensen de hele stad
te gronde richten? En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten, als Ik er vijfenveertig
vind. 29 Hij sprak opnieuw tot Hem: Misschien zullen er daar veertig gevonden worden!
En Hij zei: Ik zal het niet doen omwille van die veertig. 30 Verder zei hij: Laat de Heere
toch niet in toorn ontbranden, omdat ik spreek; misschien zullen er daar dertig
gevonden worden! En Hij zei: Ik zal het niet doen, als Ik er daar dertig vind. 31 Hij zei:
Zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken; misschien zullen er daar
twintig gevonden worden! En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die
twintig. 32 Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog

eenmaal spreek: Misschien zullen er tien gevonden worden. En Hij zei: Ik zal haar niet
te gronde richten omwille van die tien. 33 Toen ging de HEERE weg, nadat Hij
geëindigd had met Abraham te spreken, en Abraham keerde terug naar zijn
woonplaats.
Gen. 19 : 29
29 En het gebeurde, toen God de steden van deze vlakte te gronde richtte, dat God
aan Abraham dacht. Daarom leidde Hij Lot uit het midden van de verwoesting, toen Hij
de steden waarin Lot gewoond had, ondersteboven keerde.
Rom. 8 : 31 – 34
31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen
ons zijn? 32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen
overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 33 Wie zal
beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die
rechtvaardigt. 34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer
is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons
pleit.
Zingen: Psalm 25 : 7
7. Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden,
naar Zijn vreêverbond, getoond.
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.
Preek – tekst: Genesis 18 : 32
“Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal
spreek:
Misschien zullen er tien gevonden worden.
En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die tien.”
Zingen: Gezang 445 : 2
5. Jezus Christus is gestorven,
is verrezen ook voor mij,
heeft de zegepraal verworven
en het leven, ook voor mij.
Aan Gods rechterhand gezeten,
zal Hij nimmer mij vergeten,
maar, uit deernis met mijn lot,
treedt Hij voor mij in bij God.
Dankgebed en voorbede

Slotzang: Lied 494 : 1, 2 en 4 Weerklank
1. Rots waaruit het leven welt,
berg mij voor het wreed geweld;
laat het water met het bloed
dat Gij stort in overvloed
als een bron van Sion zijn,
die ontspringt in de woestijn.
2. Niet de arbeid die ik lijd,
niet mijn ijver en mijn strijd,
niet mijn have en mijn goed
komt uw eisen tegemoet,
ook mijn tranen en verdriet
zijn voor niets, redt Gij mij niet.
4. Wat ik in mijn handen houd
is uw kruis tot mijn behoud.
Gij die naakten overkleedt,
die tot redding zijt gereed,
die melaatsen rein doet zijn,
kleed mij, red mij, maak mij rein.
Zegen + driemaal ‘amen’
Collecten

