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Apeldoorn, Grote Kerk  
Zondag 15 juni 2002,  
Schriftlezing, Hooglied 8: 6-7 | Markus 7: 36-8:3 | tekst Hooglied 8: 6-7 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Stilte 
 
Drempelgebed 
 
Intochtslied Psalm 100 

1 Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
zult voor den Heer dienstvaardig zijn. 
 
2 Roept uit met blijdschap: ”God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.” 
 
3 Treedt statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Heft hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 
4 Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 
Votum:  

Onze hulp  
Is in de Naam des 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 Barmhartigheid 
en Vrede zij u van God de Vader 
en van Jezus Christus onze Heer 
Amen 
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Gebeden 
 
Zingen Gezang 288: 1, 2 en 5 (LB’73) 

1 Eens komt de grote zomer 
waarin zich ‘t hart verblijdt. 
God zal op aarde komen 
met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde 
wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren 
in heel zijn kreatuur. 
 
2 Geen woord kan het bereiken, 
het is aan niets gelijk, 
met niets te vergelijken 
dat schone koninkrijk. 
Als God zich openbaren 
zal op de jongste dag 
dan zullen wij ervaren 
wat Hij met ons vermag. 

 
5 Ja, Hij zal ons geleiden 
in ‘t schone paradijs, 
het bruiloftsmaal bereiden 
zijn grote naam ten prijs. 
De liefde die wij zingen, 
zo schoon, zo ongekend, 
zal uit de bron ontspringen 
van God ons middelpunt. 

 
Gebed om de opening van de Schriften 
 
Schriftlezingen 
 
1e Schriftlezing Hooglied 8: 6 en 7 NBG51 

6 Leg mij als een zegel aan uw hart 
als een zegel aan uw arm. 
Want sterk als de dood is de liefde 
onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht, 
haar vlammen zijn vuurvlammen, 
een vuurgloed des Heren. 
7 Vele wateren kunnen de liefde niet blussen 
en rivieren spoelen haar niet weg. 
Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, 
smadelijk zou men hem afwijzen. 
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Zingen Psalm 116: 1, 2 en 3 (LB’73) 
1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
2 Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
heb ik de naam des HEREN aangeroepen 
en weende: HEER mijn God, bewaar mijn ziel. 
 
3 Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd. 
 

 
2e Schriftlezing Markus 7: 36- 8: 3 

36En Hij gebood hun dat zij het tegen niemand zouden zeggen; maar wat Hij hun ook 
gebood, zij verkondigden het des te meer. 
37En zij stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles goedgemaakt; ook de doven 
doet Hij horen en Hij maakt dat zij die niet kunnen spreken, kunnen spreken. 
 
81In die dagen, toen er een heel grote menigte bijeen was en zij niets te eten hadden, 
riep Jezus Zijn discipelen bij Zich en zei tegen hen: 
2Ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, want zij blijven al drie dagen bij 
Mij en hebben niets wat zij kunnen eten. 
3En als Ik hen nuchter naar hun huis stuur, zullen zij onderweg bezwijken, want sommigen 
van hen komen van ver. 

 
Zingen Gezang 263 (LB’73) 

1 Jeruzalem, gij schone stad, 
hoe staat gij, bruid, in mijn behagen! 
Mijn ogen zijn van tranen nat, 
mijn harte doet gij naar u jagen. 
 
2 Hoe boven alle schoonheid schoon 
ziet mijne ziel uw luister schijnen! 
Met u te loven zwicht de toon 
van mensenstem en serafijnen. 
 
3 Schoon vaderland, schoon vaderland, 
wat glorielicht omgeeft den trone 
van God, mijn Heer, aan alle kant! 
O, zalig, die u krijgt ten lone! 
 
4 O Sion schoon, mij enig lief, 
gij hebt geroofd mijn hart en zinnen, 
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maar zelfs uw roof doet mij gerief: 
nu kan ik u alleen beminnen! 
 
5 Nu roept mijn ziel: och Heer, wanneer, 
o wanneer zal ik van hier scheiden? 
Naar U, mijn God, haak ik zo zeer, 
al wil het vlees mij neerwaarts leiden! 
 
6 Ik ben hier in het tranendal, 
de hoge Thabor is daar boven: 
Heer, laat mij met der zaalgen tal 
uw majesteit eens eeuwig loven! 

 
Met de kinderen 
 
Preek 
 
Tekst Hooglied SV 8: 6 en 7 

6 Zet mij als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm; want de liefde is sterk als de 
dood; de ijver is hard als het graf; haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des HEEREN. 
7 Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen; ja, de rivieren zouden ze niet 
verdrinken; al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem te 
enenmale verachten. 

 
Orgelspel 
 
 Zingen Gezang 62 (LB’73) 

1 Wie oren om te horen heeft, 
hore naar de wet die God hem geeft: 
gij zult geen vreemde goden, 
maar Mij alleen belijden voortaan. 
Hoor, Israël, mijn geboden. 
 
2 Bemint uw Heer te allen tijd, 
dient Hem met alles wat gij zijt, 
aanbidt Hem in uw daden. 
Dit is het eerste en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 
 
3 Biedt uw naaste de helpende hand, 
spijzigt de armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
doet dit, en gij zult leven. 
 
4 De macht der liefde is zo groot, 
geen water blust haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken. 
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Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord, 
God heeft het tot ons gesproken. 

 
Dankgebed 
 
Inzamelingen van de gaven 
 
Slotlied Gezang 252 (LB’73) 

1 Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd - uit; 
 
2 geloof om veel te geven, 
te geven honderd - in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 
 
3 En wie zijn ziel niet prijsgeeft 
maar vasthoudt tot het eind, 
wie zijn bestaan niet kruisigt, 
hoezeer hij levend schijnt, 
hij gaat voorgoed verloren, 
het leven dat hij koos 
is tevergeefs geboren 
en eindigt vruchteloos. 
 
4 Maar wie zich door de hemel 
laat helpen uit de droom, 
die vindt de boom des levens, 
de messiaanse boom 
en als hij zich laat enten 
hier in dit aardse dal, 
dan rijpt hij in de lente 
tot hij vruchtdragen zal. 
 

Zegen 
 
 


