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Nijkerk, Grote `Kerk 
2 juni 2002 n.m.  
Schriftlezingen: | Genesis 11: 1-9 | Mattheüs 28: 16-20 | SV | LB’73 
Tekst: Mattheüs 28: 16-20 
 
Orde van dienst: 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp 
Is 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 
Amen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede  
van God de Vader 
Door Zijn zoon Jezus Christus 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 141: 1, 2 en 3 

1 'k Roep, Heer', in angst tot U gevloden, 
Ai, haast U tot mijn hulp en red; 
Hoor naar de stem van mijn gebed, 
Daar ik U aanroep in mijn noden. 
 
2 Mijn bee, met opgeheven handen, 
Klimm' voor Uw heilig aangezicht, 
Als reukwerk, voor U toegericht, 
Als offers, die des avonds branden. 
 
3 Zet, Heer', een wacht voor mijne lippen; 
Behoed de deuren van mijn mond, 
Opdat ik mij, tot genen stond, 
Iets onbedachtzaams laat' ontglippen. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 89: 4 

4 God is op 't hoogst geducht in Zijner heilgen raad' 
En vreeslijk boven 't heir, dat om Zijn rijkstroon staat. 
Wie is als Gij, o Heer', o God der legerscharen, 
Wie is aan U gelijk? Wie kan U evenaren ? 
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Grootmachtig zijt G' ,o Heer', ja eindloos in vermogen, 
Uw onverbreekbre trouw omringt U voor elks ogen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Genesis 11: 1-9 

1 En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. 
2 Maar het geschiedde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een laagte vonden in het 
land Sinear; en zij woonden aldaar. 
3 En zij zeiden een ieder tot zijn naaste: Kom aan, laat ons tichelen strijken, en goed 
doorbranden! En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem. 
4 En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste 
in de hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de 
ganse aarde verstrooid worden! 
5 Toen kwam de Heere neer, om te bezien de stad en de toren, die de kinderen der mensen 
bouwden. 
6 En de Heere zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak; en dit is het, 
wat zij beginnen te maken; maar nu, zou hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht 
hebben te maken? 
7 Kom aan, laat Ons neervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat een ieder 
de spraak van zijn naaste niet hore. 
8 Alzo verstrooide hen de Heere van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te 
bouwen. 
9 Daarom noemde men haar naam Babel; want aldaar verwarde de Heere de spraak der 
ganse aarde, en van daar verstrooide hen de Heere over de ganse aarde. 

 
2e lezing Mattheüs 28: 16-20 

16 En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galiléa, naar de berg, waar Jezus hen 
bescheiden had. 
17 En toen zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden. 
18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel 
en op aarde. 
19 Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam des Vaders, en des 
Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 
20 En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 123 

1 Ik hef tot U, die in den hemel zit, 
Mijn ogen op, en bid; 
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, 
Om nooddruft te begeren, 
En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen, 
Om hulp of gunst te vragen; 
Zo slaan wij 't oog op onzen Heer', tot Hij 
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Ook ons genadig zij. 
 
2 Geef ons gena, geef ons gena, o Heer', 
En red ons tot Uw eer; 
Wij zijn reeds moe van al de schampre woorden, 
Die wij van smaders hoorden; 
Ons treurig hart is moe van al het spotten, 
En 't honend samenrotten 
Der hovaardij, die needrigen veracht, 
En weelderig belacht. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Psalm 84: 6 

6 Want God, de Heer', zo goed, zo mild, 
Is 't allen tijd een zon en schild. 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 
Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, Heer', die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Avondzang Gezang 12 

1 O grote Christus, eeuwig licht! 
Niets is bedekt voor Uw gezicht; 
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan, 
Al schijnt geen zon, al licht geen maan. 
 
2 Toon ons Uw goedheid en Uw macht, 
Door Uw bescherming, dezen nacht, 
Behoed ons tegen ramp en leed, 
En blijf tot onze hulp gereed. 
 
3 Verkwik ons door een zoete rust, 
Om goed te doen met nieuwen lust. 
Dat onze slaap gematigd zij, 
Ja zelfs Uw Naam tot eer gedij'. 
 
4 Houd ons gemoed voor U bereid, 
Opdat het blij Uw komst verbeid', 
Daar 't in een stil vertrouwen leeft, 
Dat Gij ons onze schuld vergeeft. 
 
5 Bescherm ons, in den bangen tijd 
Van zielsverzoeking en van strijd; 
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Laat nooit den bozen vijand toe, 
Dat hij ons enig' hinder doe. 
 
6 Behoed het ganse Christendom; 
Geef dat in kruis Uw vreugd weerom; 
Vertroost het neergebogen hart, 
En heel in gunst der kranken smart. 
 
7 O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'; 
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 
O Geest, zend Uwen troost ons neer; 
Drieenig God, U zij al d' eer. 

 
Zegen 


