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Nijkerk, Grote Kerk, 25 juli 2010, 18.30 uur 
Schriftlezing, Genesis 1: 1-5 | Lukas 8: 26-39 uit de Statenvertaling 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Psalm 57: 1 en 5 

1 Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen; 
Want mijne ziel betrouwt op U alleen. 
Mijn toevlucht is de schaduw Uwer vleuglen. 
Ik berg mij daar voor alle tegenheen, 
Totdat Uw macht den vijand zal beteuglen.. 
 
5 Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. 
Ik ben gered; nu is mijn hart bereid, 
Het is bereid, om U, mijn God, te loven. 
Nu wordt Uw Naam door mij met vreugd verbreid, 
Mijn psalmgezang klimm' tot Uw roem, naar boven. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp  
in de Naam des ‘s Heren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
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 Psalm 84: 1 en 2 

1 Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER' der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen. 
Hoe branden mijn genegenheen, 
Om 's HEEREN voorhof in te treen! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 
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2 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER', 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
Geduchte HEER' der legerscharen, 
Welzalig hij, die bij U woont, 
Gestaag U prijst en eerbied toont. 

 
Belijden wij het christelijk geloof 
In verbondenheid met de Kerk 
Die er is in alle Eeuwen 
En op alle plaatsen 
En dat met name in verbondenheid 
Met de Kerk zoals er geteld wordt 
Als in Israël ingelijfd. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
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! 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
O.T. 
1e lezing Genesis 1: 1-5 

1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en ledig, en 
duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. 3 En God zeide: 
Daar zij licht! en daar werd licht. 4 En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte 
scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. 5 En God noemde het licht dag, en de 
duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de 
eerste dag. 

 
Evangeliën 
 
2e lezing Lukas 8: 26-39 

26 En zij voeren voort naar het land der Gadarenen, hetwelk is tegenover Galilea. 27 En als 
Hij aan het land uitgegaan was, ontmoette Hem een zeker man uit de stad, die van over 
langen tijd met duivelen was bezeten geweest; en was met geen klederen gekleed, en bleef 
in geen huis, maar in de graven. 28 En hij, Jezus ziende, en zeer roepende, viel voor Hem 
neder, en zeide met een grote stem: Wat heb ik met U te doen, Jezus, Gij Zone Gods, des 
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Allerhoogsten, ik bid U, dat Gij mij niet pijnigt! 29 Want Hij had den onreinen geest 
geboden, dat hij van den mens zou uitvaren; want hij had hem menigen tijd bevangen 
gehad; en hij werd met ketenen en met boeien gebonden, om bewaard te zijn; en hij 
verbrak de banden, en werd van den duivel gedreven in de woestijnen. 30 En Jezus vraagde 
hem, zeggende: Welke is uw naam? En hij zeide: Legio. Want vele duivelen waren in hem 
gevaren. 31 En zij baden Hem, dat Hij hun niet gebieden zou in den afgrond heen te 
varen. 32 En aldaar was een kudde veler zwijnen, weidende op den berg; en zij baden Hem, 
dat Hij hun wilde toelaten in dezelve te varen. En Hij liet het hun toe. 33 En de duivelen, 
uitvarende van den mens, voeren in de zwijnen; en de kudde stortte van de steilte af in het 
meer; en versmoorde. 34 En die ze weidden, ziende hetgeen geschied was, zijn gevlucht; en 
heengaande boodschapten het in de stad, en op het land. 35 En zij gingen uit, om te zien 
hetgeen geschied was, en kwamen tot Jezus, en vonden den mens, van welken de duivelen 
uitgevaren waren, zittend aan de voeten van Jezus, gekleed en wel bij zijn verstand; en zij 
werden bevreesd. 36 En ook, die het gezien hadden, verhaalden hun, hoe de bezetene was 
verlost geworden. 37 En de gehele menigte van het omliggende land der Gadarenen baden 
Hem, dat Hij van hen wegging; want zij waren met grote vreze bevangen. En Hij, in het schip 
gegaan zijnde, keerde wederom.  38 En de man, van welken de duivelen uitgevaren waren, 
bad Hem, dat hij mocht bij Hem zijn. Maar Jezus liet hem van Zich gaan, zeggende: 39 Keer 
weder naar uw huis, en vertel, wat grote dingen u God gedaan heeft. En hij ging heen door 
de gehele stad, verkondigende, wat grote dingen Jezus hem gedaan had. 

 
Inzamelingen van de gaven 
& 
Zingen Psalm 124 

1 Dat Israel nu zegge, blij van geest: 
Indien de HEER', die bij ons is geweest, 
Indien de HEER', die ons heeft bijgestaan, 
Toen 's vijands heir en aanval werd gevreesd, 
Niet had gered, wij waren lang vergaan. 
 
2 Dan hadden zij ons levendig vernield; 
Hun hete toorn had ons gewis ontzield; 
Bedolven in een diepen jammervloed; 
Dan had een stroom, dien niemand tegenhield, 
Ons gans versmoord, had God het niet verhoed. 
 
3 Dan had geen mens naar onze klacht gehoord; 
Dan had een zee van rampen ons versmoord. 
Geloofd zij dies de HEER', die redt van 't graf, 
Die ons, schoon wreed vervolgd van oord tot oord, 
Tot enen roof niet in hun tanden gaf. 
 
4 W' ontkwamen haast des vogelvangers net, 
Den lozen strik, tot ons bederf gezet: 
De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt. 
De HEER' is ons tot hulp op ons gebed; 
Die God, die aard' en hemel heeft gemaakt. 

Preek / verkondiging 
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Zingen Gebed des Heeren 

8 Verlos ons uit des bozen macht; 
Bescherm, en sterk ons door Uw kracht: 
Wij zijn toch zwak, Zijn sterkt' is groot; 
Dus zijn w' elk ogenblik in nood. 
Hier komt nog vlees en wereld bij, 
Ai, sterk ons dan, en maak ons vrij. 
 
9 Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER', 
Uw is de kracht, Uw is al d' eer! 
U, die ons helpen wilt en kunt, 
Die in Uw Zoon verhoring gunt, 
Die door Uw Geest ons troost en leidt, 
U zij de lof in eeuwigheid. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 56: 5 en 6 

5 Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord. 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat stervling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer g' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden; 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord. 
 
6 Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven. 
Uw dierbre gunst is m' altoos bijgebleven. 
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven. 
Zo word' door mij Zijn Naam altoos verheven; 
Zo word' Zijn lof vergroot. 

 
Zegen 


