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Apeldoorn, Grote kerk 
juli 2004 v.m. 
Schriftlezingen: | Deuteronomium 2: 1-7 | Markus 8: 22-26 | NBG’51 | LB’73  
Tekst: Markus 8: 22-26 , Zien en zien is twee 
 
Vanaf de 45e minuut is het geluid minder van kwaliteit….. 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom  
 
Stil gebed 
 
Drempelgebed 
 
Zingen Lied 289: 1, 2 en 3 

1 Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 
 
2 Laat als milde morgendauw 
uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd. 
 
3 Laat uw heilge liefdegloed 
onze koude werken doden 
en versterk in ons de moed 
om, de eeuwge nacht ontvloden, 
voordat wij tenondergaan, 
op te staan. 
 

Votum:  
Onze hulp 
Is in de Naam van de Eeuwige 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van zijn handen 
Amen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede  
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van God de Vader 
en van Jezus Christus de Zoon 
in de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Verootmoediging met de woorden uit Psalm 25 

1 Van David. 
Tot U, Here, hef ik mijn ziel op; 
2 mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden, 
laten mijn vijanden niet over mij juichen. 
3 Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd, 
beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder oorzaak. 
4 Here, maak mij uw wegen bekend, 
leer mij uw paden, 
5 leid mij in uw waarheid en leer mij, 
want Gij zijt de God mijns heils, 
U verwacht ik de ganse dag. 
6 Gedenk uw barmhartigheid, Here, 
en uw gunstbewijzen, 
want die zijn van eeuwigheid; 
7 gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, 
gedenk mijner naar uw goedertierenheid, 
om uwer goedheid wil, Here. 

 
Zingen Psalm 131: 1 

1 O Heer, er is geen trots in mij, 
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, 
ik zoek niet met een waanwijs oog 
naar wat te groot is en te hoog. 
 

Woord van bevrijding vanuit Psalm 103: 6-13 
6 De Here doet gerechtigheid 
en recht aan alle verdrukten. 
7 Hij maakte Mozes zijn wegen bekend, 
de kinderen Israëls zijn daden. 
8 Barmhartig en genadig is de Here, 
lankmoedig en rijk aan goedertierenheid; 
9 niet altoos blijft Hij twisten, 
niet eeuwig zal Hij toornen; 
10 Hij doet ons niet naar onze zonden 
en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden; 
11 maar zo hoog de hemel is boven de aarde, 
zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen. 
12 Zover het oosten is van het westen, 
zover doet Hij onze overtredingen van ons; 
13 gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, 
ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen. 
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Zingen Psalm 131: 2 
Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 
gevoegd in vrede, mild en stil, 
zoals het pas gespeende kind 
troost in zijn moeders armen vindt ? 
 

Psalm 19: 
8 De wet des Heren is volmaakt, 
zij verkwikt de ziel; 
de getuigenis des Heren is betrouwbaar, 
zij schenkt wijsheid aan de onverstandige. 
9 De bevelen des Heren zijn waarachtig, 
zij verheugen het hart; 
het gebod des Heren is louter, 
het verlicht de ogen. 
10 De vreze des Heren is rein, 
voor immer bestendig; 
de verordeningen des Heren zijn waarheid, 
altegader rechtvaardig. 
 

Zingen Psalm 131: 3 
Gespeend en toch getroost, zo laat 
mijn ziel zich leiden door Gods raad. 
Hoop, Isra�l, op God den Heer, 
rust bij Hem nu en immermeer. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Deuteronomium 2: 1-7 

1 Daarop wendden wij ons om en braken op naar de woestijn, in de richting van de 
Schelfzee, zoals de Here tot mij gesproken had; vele dagen trokken wij om het gebergte Seïr 
heen. 2 Toen zeide de Here tot mij: 3 gij hebt lang genoeg om dit gebergte heen getrokken, 
wendt u naar het noorden; 4 gebied het volk aldus: gij gaat nu trekken door het gebied van 
uw broeders, de zonen van Esau, die in Seïr wonen; die zullen bevreesd voor u zijn. Neemt u 
echter zeer in acht; 5 daagt hen niet uit, want Ik zal u van hun land zelfs geen voetbreed 
geven, omdat Ik het gebergte Seïr aan Esau tot een bezitting gegeven heb. 6 Voedsel om te 
eten zult gij van hen voor geld kopen; ook water om te drinken zult gij van hen voor geld 
kopen. 7 Want de Here, uw God, heeft u gezegend in al het werk uwer handen; Hij heeft uw 
tocht door deze grote woestijn gekend; deze veertig jaar was de Here, uw God, met u, gij 
hebt aan niets gebrek gehad. 
 

Zingen Lied 7 
1 Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
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voor mensen die 't zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 
 
2 Het is niet aan de overzij. 
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij  
de wijde oceaan bevaren, 
wie brengt van de_overkant der zee 
de schat der diepe wijsheid mee, 
die 's levens raadsel kan verklaren? 
 
3 Het is ook in de hemel niet, 
hoe vaak gij ook naar boven ziet 
en droomt van bovenaardse streken. 
Wat gij ook in de sterren leest, 
alleen de Geest beroert de geest, 
alleen het woord kan 't hart toespreken. 
 
4 Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 
2e lezing Markus 8: 22-26 

22 En zij kwamen te Betsaïda. 
En zij brachten een blinde tot Hem en smeekten Hem deze aan te raken. 23 En Hij vatte de 
blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp, en Hij spuwde in zijn ogen, legde hem de 
handen op en vroeg hem: Ziet gij iets? 24 En hij zag op en zeide: Ik zie de mensen, want ik 
zie hen als bomen wandelen. 25 Vervolgens legde Hij weder de handen op zijn ogen, en hij 
zag duidelijk en was hersteld. En hij zag voortaan alles scherp. 26 En Hij zond hem naar huis 
en zeide: Ga het dorp zelfs niet in. 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Lied 151 

1 O Christus, woord der eeuwigheid, 
dat naar ons uitging in de tijd 
en daad werd, mens van hoofd tot voeten, 
wij danken U, God die Gij zijt, 
dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten. 
 
2 Hoe hadden wij U ooit verstaan, 
waart Gij niet tot ons uitgegaan, 
o levenswoord van den beginne? 
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 
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o Christus, treed ons leven binnen. 
 
3 Gij werd een mens, maar zonder eer, 
die in de wereld geen verweer, 
niets heerlijks had voor mensenogen. 
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer, 
geef dat wij U herkennen mogen. 
 

Kinderen gaan naar hun eigen ruimte 
 
Verkondiging  
 
Zingen Psalm 146: 3 en 4 

3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 
 
4 Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft den gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen lied 292 

1 Wegen Gods, hoe duister zijt gij, 
maar w'omvleuglen ons het hoofd 
voor 't verblindend licht der toekomst, 
die 't verrukte hart gelooft! 
Blijve 't middel ons verholen, 
God maakt ons zijn doel gewis 
door d'onfeilbre profetieën 
van zijn vast getuigenis. 
 
2 Aan de eindpaal van de tijden 
ziet ons oog de geest van 't kwaad, 
moe geworsteld en ontwapend, 
tot geen afval meer in staat. 
Als de Here God in allen, 
en in allen alles is, 
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, 
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licht uit licht en duisternis. 
 
Zegen 
 
 


