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Ede, de Ark 
Zondag 20 september 2007 17.00 uur | 1e zondag van de herfst 
Schriftlezing, Jesaja 40: 1-11 | Lukas 4: 1-11 | NBG51 | LB’73 
Thema: Je plaats weten 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom&Mededelingen  
 
Zingen Gezang 329 alle drie de verzen ter inleiding 

1 Grote God, Gij hebt het zwijgen 
met uw eigen, 
met uw lieve stem verstoord. 
Maar de weg tot U begaanbaar, 
wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
2 Heer, uw boodschap staat geschreven, 
ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
3 Roep ons uit de doodse dalen 
waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heilge stede 
van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp  
Is in de Naam des Heeren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
‘t werk 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 Psalm 131: 1, 2 en 3 O.B. 
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1 Mijn hart verheft zich niet, o HEER', 
Mijn ogen zijn niet hoog; 'k verkeer, 
Ik wandel niet In 't geen te groot, 
Te vreemd is voor Uw gunstgenoot. 
 
2 Heb ik mijn ziel niet stil gezet, 
En mij verloochend naar Uw wet, 
Gelijk het pas gespeende kind 
Zich stil bij zijne moeder vind? 
 
3 Mijn ziel, die naar den vrede haakt, 
En 't morrend ongenoegen wraakt, 
Is in mij als een kind gespeend, 
En heeft zich met Uw wil vereend. 

 
Belijden wij nu het christelijk geloof 
Als in Israël ingelijfd. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 131: 4  

4 Dat Isrel op den HEER' vertrouw'; 
Zijn hoop op Gods ontferming bouw', 
En stil berust' in Zijn beleid, 
Van nu tot in all' eeuwigheid. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing 
 
1e lezing Jesaja : 40 1-11 

1 Troost, troost mijn volk, zegt uw God. 2 Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, 
dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand 
des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. 
3 Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een 
baan voor onze God. 4 Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het 
oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. 5 En de heerlijkheid 
des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond 
des Heren heeft het gesproken. 
6 Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? – Alle vlees is gras, en al 
zijn schoonheid als een bloem des velds. 7 Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem 
des Heren daarover waait. Voorwaar, het volk is gras. 8 Het gras verdort, de bloem valt af, 
maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. 
9 Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht, vreugdebode 
Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda: Zie, hier is uw God! 10 Zie, de 
Here Here zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij 
Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit. 11 Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn 



Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 3 van 5 

arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens 
leiden. 

 
2e lezing uit het Evangelie Lukas: 14 1-11 

1 En het geschiedde, toen Hij op sabbat in het huis van een der hoofden van de Farizeeën 
kwam om brood te eten, dat zij nauwkeurig acht op Hem sloegen. 2 En zie, er stond een 
waterzuchtig mens vóór Hem. 3 En Jezus antwoordde en zeide tot de wetgeleerden en 
Farizeeën, zeggende: Is het geoorloofd op de sabbat te genezen of niet? 4 En zij hielden zich 
stil. En Hij vatte hem bij de hand en Hij genas hem en liet hem gaan. 5 En Hij zeide tot hen: 
Als een zoon of een os van iemand van u in een put valt, wie zal hem er dan niet terstond 
uittrekken (ook) op de sabbatdag? 6 En zij waren niet in staat iets daartegen in te brengen. 
7 Hij sprak tot de genodigden een gelijkenis, omdat Hij bemerkte, hoe zij de eerste plaatsen 
uitkozen, en zeide tot hen: 8 Wanneer gij door iemand op een bruiloft genodigd zijt, ga dan 
niet op de eerste plaats aanliggen. Misschien is er iemand, voornamer dan gij, door hem 
genodigd; 9 en dan zou hij, die u en hem genodigd heeft, komen en tot u zeggen: Maak 
plaats voor deze, en dan zoudt gij tot uw schande de laatste plaats moeten gaan 
innemen. 10 Maar wanneer gij genodigd zijt, ga dan, als gij erheen gaat, op de laatste plaats 
aanliggen. Dan zal misschien hij, die u genodigd heeft, wanneer hij binnenkomt, tot u 
zeggen: Vriend, kom meer naar voren. Dan zal dat u tot eer zijn tegenover allen, die met u 
aanliggen. 11 Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf 
vernedert, zal verhoogd worden. 

 
Zingen Psalm 139 3, 4 en 5 

3 Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
zo dichtbij met uw majesteit, 
zo ver en zo met mij verbonden: 
hoe kan ik uw geheim doorgronden? 
 
4 Waar vlucht ik voor uw aangezicht? 
Al steeg ik op in 't hemels licht, 
al daald' ik tot de doden af, 
Gij zult er zijn, zelfs in het graf. 
Gij blijft mij, God, in alle dingen, 
altijd en overal omringen. 
 
5 Al nam ik voor mijn vlucht te baat 
de vleuglen van de dageraad, 
al woond' ik aan de verste zee, 
uw hand gaat altijd met mij mee. 
Waar ik de vleugels uit zou spreiden, 
Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden. 

 
Preek 
 
 
Zingen Gezang 70 
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1 De laatsten worden de eersten, 
wie knielde krijgt een troon, 
de knechten mogen heersen, 
de dienaar heet een zoon. 
 
2 O Heer, o eerstgeboren 
van allen uit de dood, 
Gij zoekt wat is verloren, 
Gij maakt het leven groot. 
 
3 Gij die als allerlaatste 
ter wereld wederkomt 
Gij wijst ons onze plaatsen 
wanneer de strijd verstomt. 
 
4 Wie zelf zich hoog verheffen, 
die slaat zijn oordeel neer, 
de bergen worden vereffend, 
de zee zwijgt voor de Heer. 
 
5 Maar wie zich heeft gebogen 
voor wat Hij geboden heeft, 
die zal Hij ook verhogen 
zo waar Hij eeuwig leeft. 
 
6 De laatsten worden de eersten, 
wie knielde krijgt een troon, 
wie slaaf was mag nu heersen, 
de vreemdeling wordt zoon. 

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Psalm 150 : 1 en 2  

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  
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van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 
Zegen 


