
Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 1 van 4 

Harmelen, 
Zondag 10 oktober 2010 10.00 uur 
Schriftlezing, Genesis 2: 1-3 | Markus 2: 23-28 | NBG51 | OB | LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel  
 
Welkom & mededelingen 
 
Zingen: Psalm 76 

1 God wordt geëerd in Israël, 
zijn roem, zijn naam is hier in tel. 
Zijn woonplaats heeft Hij toebereid 
in deze stad, waar haat en strijd 
om zijnentwil zijn afgezworen. 
Hij doet zijn roep uit Sion horen. 
 
2 Wapengeweld biedt Gij het hoofd, 
Gij die de oorlogsbliksem dooft. 
Gij die het zwaard breekt en het schild 
en die de oorlog niet meer wilt, 
maar die gehuld in zonnestralen 
de hoge bergen af komt dalen. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp  
Is in de Naam des ‘s Heren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
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 
 

Zingen Gezang 37: 1 en2 
1 Zo sprak de Heer der legerscharen, 
de God van Israël, 
tot wie zo diep vernederd waren: 
o volk, het ga u wel! 
Bouwt huizen en gaat daarin wonen, 
plant hoven, eet uw vrucht, 
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gewin u dochteren en zonen 
en leef in goed gerucht! 
 
2 Maar zoek de vrede voor dit Babel 
waar gij verbannen zijt, 
bidt voor de stad want in haar straten 
daagt eens een andere tijd, 
ja bidt voor haar want in haar vrede 
schuilt ook voor u het heil. 
Babel en alle wereldsteden 
staan rondom Israël. 

 
Wij horen in eerbied de 10 woorden uit Exodus 20 
En ook daarna de samenvatting die Jezus heeft gegeven van deze woorden volgens Markus 12 
 
Geboden 
 
Zingen Psalm 119: 14 en 15 

14 Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, 
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. 
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. 
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. 
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, 
immers uw knecht is tot uw dienst genegen. 
 
15 Doe van mij weg de schande en de smaad, 
want Gij hebt uw geboden mij gegeven 
dat ik zou onderkennen goed en kwaad 
door uw gerechtigheid die staat geschreven. 
Vreugde der wet! God is mijn toeverlaat. 
Alleen bij uw bevelen zal ik leven. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e Lezing Genesis 2: 1-3 

1 Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. 2 Toen God op de zevende dag 
het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, 
dat Hij gemaakt had. 3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop 
gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht. 

 
2e Lezing Markus 2: 23-28 

23 En het geschiedde, dat Hij op de sabbat door de korenvelden ging en zijn discipelen 
begonnen onder het gaan aren te plukken. 24 En de Farizeeën zeiden tot Hem: Zie, waarom 
doen zij op de sabbat wat niet mag? 25 En Hij zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen wat 
David gedaan heeft, toen de nood drong en hij en die met hem waren, honger kregen? 26[ 
Hoe] hij onder het hogepriesterschap van Abjatar het huis Gods binnengegaan is en de 
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toonbroden gegeten heeft, waarvan niemand mag eten dan de priesters, en hij ze ook aan 
degenen, die met hem waren, gegeven heeft? 27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt 
om de mens, en niet de mens om de sabbat. 28 Alzo is de Zoon des mensen heer ook over 
de sabbat. 

 
Zingen Gezang 41 
Melodie: Willem Vogel overleden afgelopen week in de leeftijd van 90 jaren 

1 De Here, de heerser der aarde, 
zegt: Israël, Israël, 
eens zal u de wereld aanvaarden 
en weten, waarom Ik u spaarde. 
Dan komt, zonder stokken of zwaarden, 
men tot u: 'Het ga u wel!' 
 
2 Eens zullen de mensen het weten 
en roepen van stad tot stad: 
'De God op de Sion gezeten 
is de Enige! Laat ons vergeten 
de haat onzer twisten en veten 
en gaan wij naar Hem op pad!' 
 
3 God zegt: In het laatste der dagen, 
dan zullen, o Israël, 
de volken u vinden en vragen: 
'vergeef wie u hebben geslagen!' 
en Ik zal hen met zich doen dragen 
mijn zegen, - het ga hun wel. 
 
4 Eens zullen zij één uit de joden 
aangrijpen, die in hun waan 
zich aan u vergrepen, u doodden, 
en zeggen: 'Ach, zie onze noden; 
met u is de God aller goden, 
o mens, laat ons met u gaan!' 
 
5 Eens zullen de volken u eren, 
o volk dat Ik heb gesticht; 
eens zullen die 't aardrijk regeren 
tot Mij en elkaar zich bekeren, - 
dan wordt in mijn stad, spreekt de Here, 
't verzoeningsmaal aangericht. 

Tekst Ad den Besten geb .1923 
 
Preek  
 
Zingen Psalm 92: 1 en 2 OB 

1 Laat ons den rustdag wijden, 
Met psalmen tot Gods eer. 
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't Is goed, o Opperheer, 
Dat w' ons in U verblijden. 
't Zij d' uchtendstond, vol zoetheid, 
Ons stelt Uw gunst in 't licht; 
't Zij ons de nacht bericht, 
Van Uwe trouw en goedheid. 

2 't Voegt ons met blijde klanken, 
Door 't voorbedachte lied, 
Hem, die het al gebiedt, 
Op harp en luit te danken, 
Gij hebt door Uw vermogen, 
O HEER', mijn hart verheugd; 
Ik zal, verrukt van vreugd, 
Uw grote daan verhogen. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling gaven 
 
Zingen Gezang 434: 4 en 5 

4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
 
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
Zegen 


