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Apeldoorn, Grote Kerk, 6 maart 2011 
9e zondag na Epifanie 
Schriftlezing, Deuteronomium 11: 18-28 | Mattheüs 7: 15-29 |NBV | LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Stil gebed 
 
Drempelgebed 
 
Zingen Lied 326: 1 en 5 

1 Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 
5 O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luistren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 

 
Votum:  

Onze hulp in de Naam van de Eeuwige 
Die hemel en aarde geschapen heeft  
Die trouw bewaard tot in Eeuwigheid 
En niet laat varen 
De werken van Zijn handen 
 

& Groet: 
Genade zij u en vrede van God de Vader 
van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 
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Gebed 
 
Zingen Psalm 146: 4 en 5 

4 Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft den gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 
 
5 Wees en weduw en ontheemde 
doet Hij wonen op zijn erf. 
Hij behoedt de weg der vreemden, 
maar leidt bozen in 't verderf. 
Eeuwig Koning is de HEER! 
Sion, zing uw God ter eer! 

 
Koorzang kerkkoor zingt een lied gebaseerd op deze tekst uit het Eerste boek Kronieken: Daarom 
danken wij u o God en prijzen wij uw luisterrijke Naam. 
 
Gebed 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Deuteronomium 11: 18-28 

18 Houd mijn woorden dus in gedachten, maak ze u eigen, draag ze als een teken om uw 
arm en als een band op uw voorhoofd. 19 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, 
thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 20 Schrijf ze op de deurposten van 
uw huis en op de poorten van de stad. 21 Dan zullen u en uw kinderen lang mogen wonen 
in het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, zolang de hemel boven de 
aarde staat. 22 Wanneer u alle geboden die ik u geef zorgvuldig naleeft, en u de HEER, uw 
God, liefhebt, hem bent toegedaan en de weg volgt die hij wijst, 23 dan zal hij ter wille van u 
al die volken, die groter en machtiger zijn dan u, verdrijven en hun land aan u in bezit geven. 
24 Elk stuk grond dat u zult betreden is voor u. Uw gebied zal zich uitstrekken van de 
woestijn tot aan de Libanon, en van de rivier de Eufraat tot aan de zee in het westen. 25 Er 
zal niemand zijn die tegen u kan standhouden. De HEER, uw God, laat in het land dat u 
binnengaat iedereen van angst voor u beven, zoals hij u heeft beloofd. 
26 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen zegen en vloek. 27 Zegen, als u 
gehoorzaam bent aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag voorhoud. 28 
Vloek, als u zijn geboden niet gehoorzaamt en afwijkt van de weg die ik u vandaag wijs en 
achter andere goden aan loopt die u eerst niet kende.  

 
Koorzang van een oud Ierslied 
 
2e lezing Mattheüs 7: 15-29 
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15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk 
roofzuchtige wolven zijn. 16 Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen 
druiven van doornstruiken of vijgen van distels? 17 Zo draagt elke goede boom goede 
vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. 18 Een goede boom kan geen 
slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. 19 Elke 
boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 20 Zo 
kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. 21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen 
mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van 
mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij 
niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en 
hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: 
“Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!” 
24 Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een 
verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. 25 Toen het begon te regenen en de 
bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, 
stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. 26 En wie deze woorden van mij 
hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn 
huis bouwde op zand. 27 Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er 
stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er 
bleef alleen een ruïne over.’ 
 
28 Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn 
onderricht, 29 want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun 
schriftgeleerden. 

 
Toelichting 
 
Preek / verkondiging 
 
Zingen Koorzang en gemeente Lied 437 

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 150 
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1 Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
2 Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn  
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 
Zegen 


