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Lied: Psalm 9: 1,6 & 9
1. Met heel mijn hart zing ik uw eer,
prijs ik uw wonderwerken, Heer.
Ik wil mij in uw naam verblijden,
U, hoogste God, mijn psalmen wijden.
6. Psalmzingt Hem die in Sion woont!
Meldt alle volken hoe Hij troont:
geen arme die vergeefs zal smeken,
geen bloedschuld die Hij niet zal wreken.
9. Ten dode voert het duister pad
van al het volk dat God vergat.
Maar wie ellendig is, mag hopen.
Het heil blijft voor de arme open.
Welkom
Lied: Weerklank 224
1. Overluid klinkt van de aarde
hulpgeroep, een schreeuw omhoog:
Christus, waarom openbaarde
Gij niet voor ons oor en oog
uw beslissende gericht?
Rechter, blijft uw rechtszaal dicht?

2. Hoor, de stem der martelaren!
Zie hoe zij gefolterd zijn,
zie hun lichaam, bloed en blaren,
korsten: pleisters op hun pijn.
Doe wat Gij hebt toegezegd,
smeed wat krom is om tot recht!
3. Aan het einde aller tijden,
als het oordeel wordt geveld
en uw vonnis zal bevrijden
wie niet zwichtten voor geweld,
dan zal elk die liefde haat
weten dat er recht bestaat!
4. Hemelhoog weerklinkt op aarde
door de wanklank heen een lied:
wie het wachtwoord trouw bewaarde
die verleert de lofzang niet –
onvoorwaardelijk spreekt Gij,
rechter, uw beklaagden vrij!
Stil gebed, Votum en Groet
Geloofsbelijdenis van Nicea
Lied: Psalm 99: 1, 2 & 3
1. God is Koning, Hij
sticht zijn heerschappij.
Volken, hoort zijn stem.
Buigt u, beeft voor Hem,
die met macht gekroond
op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen,
beef voor zijn vermogen.

2. God, die recht gebood,
is in Sion groot;
van zijn troon belacht
Hij der volken macht.
Hoog en zeer geducht,
heilig en doorlucht
is uw naam, o Here;
laten zij die eren!
3. Niet op bruut geweld
hebt G' uw macht gesteld.
Gij o Koning, zegt;
Ik bemin het recht.
Onder uw beleid
heerst gerechtigheid;
uw verbond heeft leven
aan uw volk gegeven.
Gebed
Schriftlezingen: Jozua 6:16-24 en 7:18-26 en Nahum 1: 1-8 (NBG ‘51)
Jozua 6:16-24
16
Toen de priesters bij de zevende maal op de horens bliezen,
zeide Jozua tot het volk: Juicht, want de Here heeft u de stad
gegeven! 17Doch de stad en al wat erin is, zal door
de ban de Here gewijd zijn; alleen de hoer Rachab zal in leven blijven,
zij en allen die met haar in het huis zijn, omdat zij de boden die wij
uitgezonden hadden, heeft verborgen. 18Gij echter, neemt u in acht
voor het gebannene, opdat gij niet, terwijl gij met de banslaat, van
het gebannene neemt en de legerplaats van Israël onder
de ban brengt en in het ongeluk stort. 19Al het zilver en goud en de
koperen en ijzeren voorwerpen zullen de Here heilig zijn: het zal bij
de schat des Heren komen. 20Het volk dan juichte, terwijl men op de
horens blies; zodra het volk het geluid van de hoorn vernam, hief het

een luid gejuich aan. En de muur stortte ineen, en het volk klom de
stad binnen, ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in. 21Toen
sloegen zij alles wat in de stad was, met de ban, zowel man als
vrouw, zowel jong als oud, tot runderen, schapen en ezels toe, met
de scherpte des zwaards. 22Maar tot de twee mannen die het land
verspied hadden, zeide Jozua: Gaat het huis van de hoer binnen en
brengt de vrouw en allen, die haar toebehoren, naar buiten, zoals gij
haar gezworen hebt. 23Toen gingen de jonge mannen, de verspieders,
naar binnen en brachten Rachab naar buiten en haar vader, haar
moeder, haar broeders en allen die haar toebehoorden – ja, haar
gehele geslacht brachten zij naar buiten – en zij wezen haar een
verblijf aan buiten de legerplaats van Israël. 24De stad echter en alles
wat erin was, verbrandden zij met vuur; alleen het zilver, het goud en
de koperen en ijzeren voorwerpen voegden zij bij de schat van het
huis des Heren.
Jozua 7:18-26
18
Toen hij diens familie liet aantreden man voor man, werd Achan
aangewezen, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van
Zerach uit de stam Juda. 19En Jozua zeide tot Achan: Mijn zoon, geef
toch eer aan de Here, de God van Israël, en doe voor Hem belijdenis;
vertel mij toch wat gij gedaan hebt, verberg het niet voor
mij. 20Daarop antwoordde Achan Jozua: Waarlijk, ik ben het, die
gezondigd heeft tegen de Here, de God van Israël, want zo en zo heb
ik gehandeld: 21ik zag bij de buit een mantel van Sinear, een mooi
stuk, en tweehonderd sikkelen zilver en een staaf goud van vijftig
sikkelen gewicht, en uit begeerte ernaar heb ik ze weggenomen; zie,
ze zijn in mijn tent in de grond verborgen, en wel het zilver
onderaan. 22Toen zond Jozua boden, die zich naar de tent spoedden,
en zie: het was in zijn tent verborgen, het zilver onderaan; 23en zij
haalden het uit de tent, brachten het bij Jozua en al de Israëlieten, en
stortten het uit voor het aangezicht des Heren. 24Daarop nam Jozua,
tezamen met geheel Israël, Achan, de zoon van Zerach, en het zilver,
de mantel en de staaf goud, zijn zonen en dochters, zijn runderen,
ezels en kleinvee, zijn tent en al wat hem toebehoorde, en zij

voerden hen naar het dal Achor. 25En Jozua zeide: Zoals gij ons in het
ongeluk hebt gestort, zal de Here u op deze dag in het ongeluk
storten. Toen stenigde heel Israël hem, en men verbrandde hen met
vuur, en wierp stenen op hen. 26Daarna richtte men een grote
steenhoop boven hem op, die er is tot op de huidige dag. Toen liet
de Here zijn brandende toorn varen. Daarom noemt men die plaats
het dal Achor, tot op de huidige dag.
Nahum 1: 1-8
1
Godsspraak over Nineve. Boek van het gezicht van Nahum, de
Elkosiet. 2Een naijverig God en een wreker is de Here, een wreker is
de Here en vol van grimmigheid; een wreker is de Here voor zijn
tegenstanders, en toornen blijft Hij tegen zijn vijanden. 3De Here is
lankmoedig, doch groot van kracht, en de Herelaat geenszins
ongestraft. In wervelwind en storm is zijn weg, wolken zijn het stof
zijner voeten. 4Hij dreigt de zee en doet haar opdrogen, alle rivieren
legt Hij droog. Basan en Karmel verkwijnen, het groen van de Libanon
verwelkt. 5De bergen beven voor Hem en de heuvelen versmelten; de
aarde rijst voor Hem op, ja, de wereld en al haar bewoners. 6Wie kan
standhouden voor zijn gramschap? wie staande blijven bij zijn
brandende toorn? Zijn grimmigheid stort zich uit als vuur en de
rotsen springen voor Hem aan stukken. 7De Here is goed, een sterkte
ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen. 8Maar
met een overstromende vloed maakt Hij haar plaats geheel teniet, en
zijn vijanden vervolgt Hij, de duisternis in.
Psalm 94, 1 en 2
1. Verschijn in lichtglans, God der wrake!
Verhef U, dat uw toorn ontwake
over de rotsen en hun waan!
Wraak over hen die U weerstaan!
Gij Rechter, die de wereld richt,
toon hun uw toornend aangezicht.

2. Hoe lang nog zullen, Heer, de bozen,
hoe lang nog zullen goddelozen
zich vrolijk maken hier op aard?
Hoor toch, zij voeren onvervaard
het hoogste woord, zij pochen luid,
zij slaan de grootste laster uit.
Verkondiging
Gebed: NLB 370
1. Vader, die woont in hemels licht, –
uw rijk geeft liefde een gezicht
uw naam is waard de hoogste eer!
Wij bidden om een ommekeer:
wek doden op, maak armen rijk,
laat komen, Heer, uw koninkrijk.
2. Uw wil geschiede, goede God,
laat ons niet over aan ons lot,
bewaar de aarde voor de dood
en geef van dag tot dag ons brood.
Vergeef als wij: laat uw geduld
steeds groter zijn dan onze schuld.
3. Leid ons niet in verzoeking, Heer,
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk –
want U behoort het koninkrijk,
de kracht, de hoogste heerlijkheid
nu en in alle eeuwigheid.
Inzameling der gaven

Lied: NLB 1009
1. O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.
2. Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!
3. Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!
Zegen, beaamd met gezongen ‘Amen’

