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Nijkerk, Grote Kerk 
22 maart 2015, 18.30 uur. 
Instelling en viering van de Sabbath 
Schriftlezing, | Genesis 2: 1-3| Markus 2: 23-28| OB | Liedboek’73 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Zingen Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 

1 Juich aarde, juich alom den HEER', 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
2 De HEER' is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij), 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 
 
3 Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in Zijn heilig hof; 
Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem. 
 
4 Want goedertieren is de HEER'; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

En onze hulp  
is de Naam des Heeren 
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 
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Zingen Psalm 92: 1 en 2 

1 Laat ons den rustdag wijden, 
Met psalmen tot Gods eer. 
'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. 

 
Belijden wij nu het christelijk geloof 
We weten ons in dit uur verbonden met  
de vervolgde gemeente van Christus 
in het bijzonder in Irak, Syrië, Afrika en andere plaatsen 
En we weten ons verbonden met Israël 
zoals onze Kerkorde dat noemt dat wij delen 
In de verwachting aan Israël geschonken 
Laat ons zo samen belijden: 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Psalm 116: 3 en 4 

3 "Och HEER', och wierd mijn ziel door U gered!" 
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig. 
De HEER' is groot, genadig en rechtvaardig, 
En onze God ontfermt zich op 't gebed. 
 
4 D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. 
'k Was uitgeteerd maar Hij zag op mij neder. 
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder: 
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan! 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing: Genesis 2: 1-3 

1 Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht. 
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2 Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de 
zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. 
3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, 
dat God schiep door het te maken. 

 
2e lezing: Markus 2: 23-28  

Jezus en de sabbat 
23 En het gebeurde dat Hij op een sabbat door de korenvelden ging; en Zijn discipelen 
begonnen onder het lopen aren te plukken. 
24 En de Farizeeën zeiden tegen Hem: Zie, waarom doen zij op de sabbat iets wat niet 
geoorloofd is? 
25 En Hij zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij in nood verkeerde, en 
hij honger had, en zij die bij hem waren? 
26 Hoe hij het huis van God binnengegaan is ten tijde van Abjathar, de hogepriester, en 
de toonbroden gegeten heeft, die niemand mag eten behalve de priesters, en ze ook 
gegeven heeft aan hen die bij hem waren? 
27 En Hij zei tegen hen: De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille 
van de sabbat. 
28 Daarom, de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat. 

 
Zingen Psalm 132: 1, 2, 3, 4, en 5 

1 Gedenk aan David, aan zijn leed; 
Gedenk den duur gezworen eed, 
Dien hij, o HEER', U plechtig deed; 
Dien eed, waarmee zijn hart en mond 
Aan Jacobs God zich dus verbond: 
 
2 "Zo ik in mijne woning tree, 
Of klimm' op mijne legerstee; 
Zo ik ter nachtrust ga in vree, 
Zo ik de sluimring zelfs geheng', 
Totdat ik dezen eed volbreng':" 
 
3 "Tot ik een rustplaats voor den HEER' 
Gevonden hebb' te Zijner eer, 
Waar Jacobs Machtige verkeer', 
En Hij, naar mijn gemaakt bestek, 
Zijn vaste woningen betrekk'."  
 
4 Ziet, 't blij gerucht der ark liep voort, 
En werd in Efratha gehoord; 
Wij vonden haar in Jaars oord, 
In 't bosrijk veld van Kiriath, 
Dat God dusver verkoren had. 
 
5 Wij zullen in Zijn woning gaan; 
Ons buigen, waar Zijn troon zal staan, 
En bidden voor Zijn voetbank aan. 
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Sta op tot Uwe rust, o HEER', 
Met d' Arke van Uw sterkt' en eer'! 

 
Preek / verkondiging 
 
Zingen van de Tien geboden des Heeren: 1, 2 en 5 

1 Mijn ziel, herdenk met heilig beven, 
Hoe God, met majesteit bekleed, 
Zijn wet op Horeb heeft gegeven, 
Waar Hij deez' woorden horen deed: 
 
2 "Ik ben de HEER, uw God en Koning, 
Die van Egypte u bevrij', 
U leidend' uit uw slaafse woning; 
Dient dan geen goden nevens Mij.'' 
 
5 Gedenkt en viert, met vee en magen, 
Den Sabbath, na zesdaagse vlijt; 
God schiep 't heelal in zoveel dagen, 
En heeft den Sabbath Zich gewijd.'' 

 
Inzamelingen van de gaven 
 
Dankgebed 
 
Zingen 36: 2 

2 Uw goedheid, HEER', is hemelhoog, 
Uw waarheid tot den wolkenboog, 
Uw recht is als Gods bergen, 
Uw oordeel grondloos; Gij behoedt, 
En zegent mens en beest, en doet 
Uw hulp nooit vruchtloos vergen. 
Hoe groot is Uw goedgunstigheid, 
Hoe zijn Uw vleuglen uitgebreid! 
Hier wordt de rust geschonken; 
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt. 
Een volle beek van wellust maakt, 
Hier elk in liefde dronken. 

 
Zegen 


