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Amersfoort, Adventkerk 
16 oktober 1988, v.m. 21e zondag na Pinksteren 
Schriftlezingen: | Genesis 10: 1-12 | Mattheüs 18: 23-35 | SV | OB 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied Psalm 147: 10 

10 
Hij gaf aan Jakob Zijne wetten, 
Deed Isrel op Zijn woorden letten. 
Hij leerde z' in Zijn wegen wandlen. 
Zo wou Hij met geen volken handlen: 
Die moesten Zijn getuigenissen 
En Zijn verbondsgeheimen missen. 
Laat dan Gods lof ten hemel rijzen; 
Laat al wat adem heeft Hem prijzen! 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam des Heren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
De werken van Zijn handen 
Amen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
van Jezus Christus Zijn zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 126: 1 en 2 

1 Wanneer de Heer', uit 's vijands macht, 
't Gevangen Sion wederbracht, 
En dat verlost' uit nood en pijn, 
Scheen 't ons een blijde droom te zijn. 
Wij lachten, juichten; onze tongen 
Verhieven 's Heeren Naam en zongen. 
Toen hieven zelfs de heidnen aan: 
"De Heer' heeft hun wat groots gedaan." 
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2 God heeft bij ons wat groots verricht; 
Hij zelf heeft onzen druk verlicht; 
Hij heeft door wondren ons bevrijd; 
Dies juichen wij, en zijn verblijd. 
Breng, Heer', al Uw gevangnen weder; 
Zie verder op Uw erfvolk neder; 
Verkwik het, als de watervloed, 
Die 't zuiderland herleven doet. 

 
God’s gebod en Zijn beloften uit Exodus 20 en Markus 12 
 
Zingen Psalm 119: 87 

87 Kom mij te hulp; mijn ziel, die U verbeidt, 
Heeft Uw bevel met lust en liefd' ontvangen; 
Ik haak, o Heer', naar 't heil, mij toegezeid; 
Bestier in gunst naar Uwe wet mijn gangen; 
Al mijn vermaak stel ik, met rijp beleid, 
In Uw gebod; dat is mijn hoogst verlangen. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Genesis 10: 1-12 

1 Dit nu zijn de geboorten van Noachs zonen: Sem, Cham, en Jafeth; en hun werden zonen 
geboren na den vloed. 
2 De zonen van Jafeth zijn: Gomer, en Magog, en Madai, en Javan, en Tubal, en Mesech, en 
Thiras. 
3 En de zonen van Gomer zijn: Askenaz, en Rifath, en Togarma. 
4 En de zonen van Javan zijn: Elisa, en Tarsis; de Chittieten en Dodanieten. 
5 Van dezen zijn verdeeld de eilanden der volken in hun landschappen, elk naar zijn spraak, 
naar hun huisgezinnen, onder hun volken. 
6 En de zonen van Cham zijn: Cusch en Mitsraim, en Put, en Kanaän. 
7 En de zonen van Cusch zijn: Seba en Havila, en Sabta, en Raema, en Sabtecha. En de zonen 
van Raema zijn: Scheba en Dedan. 
8 En Cusch gewon Nimrod; deze begon geweldig te zijn op de aarde. 
9 Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN; daarom wordt gezegd: Gelijk 
Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN. 
10 En het beginsel zijns rijks was Babel, en Erech, en Accad, en Calne in het land Sinear. 
11 Uit ditzelve land is Assur uitgegaan, en heeft gebouwd Nineve, en Rehoboth, Ir, en 
Kalach. 
12 En Resen, tussen Nineve en tussen Kalach; deze is die grote stad. 

 
2e lezing Mattheüs 18: 23-35 

23 Daarom wordt het Koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning, die rekening 
met zijn dienstknechten houden wilde. 
24 Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een, die hem schuldig was tien 
duizend talenten. 
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25 En als hij niet had, om te betalen, beval zijn heer, dat men hem zou verkopen, en zijn 
vrouw en kinderen, en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. 
26 De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende: Heer! wees lankmoedig 
over mij, en ik zal u alles betalen. 
27 En de heer van dezen dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft 
hem ontslagen, en de schuld hem kwijtgescholden. 
28 Maar dezelve dienstknecht, uitgaande, heeft gevonden een zijner mededienstknechten, 
die hem honderd penningen schuldig was, en hem aanvattende, greep hem bij de keel, 
zeggende: Betaal mij, wat gij schuldig zijt. 
29 Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende: Wees 
lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. 
30 Doch hij wilde niet, maar ging heen, en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld 
zou betaald hebben. 
31 Als nu zijn mededienstknechten zagen, hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd 
geworden; en komende, verklaarden zij hunnen heer al wat er geschied was. 
32 Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen, en zeide tot hem: Gij boze dienstknecht, al 
die schuld heb ik u kwijtgescholden, dewijl gij mij gebeden hebt; 
33 Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over 
u ontfermd heb? 
34 En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem den pijnigers over, totdat hij zou betaald 
hebben al wat hij hem schuldig was. 
35 Alzo zal ook Mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk 
zijn broeder zijn misdaden. 

 
Zingen Psalm 80: 9, 10 en 11 

9 Keer weer, o God der legermachten, 
Tot ons, die op Uw bijstand wachten. 
Zie uit den hogen hemel neer, 
Herstel Uw wijnstok als weleer, 
Den stam ter liefd' Uws Zoons geplant, 
Dien Gij gesterkt hebt door Uw hand. 
 
10 Hij ligt verbrand en afgehouwen. 
Als Gij verwoest, wie zal dan bouwen? 
Uw hand zij over 's mensen Zoon, 
Dien G' U gesterkt hebt tot den troon; 
Zo leven wij, door U bevrijd, 
Altoos aan Uwen dienst gewijd. 
 
11 Behoud ons, Heer' der legermachten, 
Zo zullen w' ons voor afval wachten; 
Zo knielen w' altoos voor U neer. 
Getrouwe Herder, breng ons weer; 
Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht 
Van Uw vertroostend aangezicht. 

 
Verkondiging  
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Zingen Psalm 87: 2, 3 en 4 
2 Men spreekt van u zeer herelijke dingen, 
O schone stad van Isrels Opperheer. 
'k Zie Rahab, ik zie Babel, tot Uw eer, 
Bij hen geteld, die mijne grootheid zingen. 
 
3 De Filistijn, de Tyrier, de Moren, 
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 
Van Sion zal het blijde nageslacht 
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren". 
 
4 God zal hen zelf bevestigen en schragen, 
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
Hen tellen, als in Isrel ingelijft, 
En doen den naam van Sions kindren dragen. 

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 117 

1 Loof, loof den Heer', gij heidendom! 
Gij volken, prijst Zijn Naam alom. 
Zijn goedheid is, in nood en dood, 
Voor ons, Zijn volk, oneindig groot; 
Zijn waarheid wankelt nimmermeer. 
Zingt, Hallelujah, zingt Zijn eer! 

 
Zegen 


