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Utrecht, Jacobikerk 
Zondag 12 november 2006 n.m. | leerdienst 
Schriftlezing, Psalmen 82 | Johannes 10: 22-42 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom&mededelingen 
 
Organist: Gerrit Christiaan de Gier 
 
Laten wij samen eerst stil zijn 
Voor God 
Voor de God van Israël 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

En onze hulp  
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 

& 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 134: 

1 Gij dienaars aan den Heer gewijd, 
zegent zijn naam te allen tijd. 
Gij die des daags zijn gunst verwacht, 
zegent zijn naam ook in de nacht. 
 
2 Die in het huis des Heren zijt, 
zegent zijn naam en majesteit, 
zingt tot zijn eer met luider stem 
en heft uw handen op naar Hem. 
 
3 Uit Sion, aan den Heer gewijd, 
zegene u zijn heiligheid. 
Hij die hemel en aarde schiep, 
Hij is 't die u bij name riep. 

 
In verbondenheid 
De Kerk die deelt in de aan Israël geschonken verwachting van het Koninkrijk van God 
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Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 117 

1 Looft, alle volken, looft den Heer,  
roemt, alle naties, roemt zijn eer. 
Want over ons is groot en wijd  
zijn gunst en goedertierenheid, 
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. 
Heft met ons Halleluja aan! 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e schriftlezing Psalmen 82 een weerbarstige psalm 

1 Een psalm van Asaf. 
God staat in de vergadering der goden, 
Hij houdt gericht te midden der goden. 
2 Hoelang zult gij onrechtvaardig richten, 
en de goddelozen gunst bewijzen? sela 
3 Richt de geringe en de wees, 
doet recht de ellendige en de behoeftige, 
4 bevrijdt de geringe en de arme, 
redt hem uit der goddelozen hand. 
5 Zij weten niets en begrijpen niets, 
in duisternis wandelen zij rond; 
alle grondvesten der aarde wankelen. 
6 Wel heb Ik gezegd: Gij zijt goden, 
ja, allen zonen des Allerhoogsten; 
7 nochtans zult gij sterven als mensen, 
als een der vorsten zult gij vallen. 
8 Sta op, o God, richt de aarde, 
want Gij bezit alle volken. 

 
2e lezing Johannes 10: 22-42 

Waar we horen dat het winter is 
Chanoeka 
Wordt nog altijd gevierd 
Tijd van Makkabeeën 
Gesprek tussen Jezus en zijn volksgenoten 

 
22 Toen kwam het Vernieuwingsfeest te Jeruzalem; het was winter. 23 En Jezus wandelde in 
de tempel, in de zuilengang van Salomo. 24 De Joden dan omringden Hem en zeiden tot 
Hem: Hoelang houdt Gij onze ziel nog in spanning? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons 
ronduit. 25 Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet; de werken, die 
Ik doe in de naam mijns Vaders, die getuigen van Mij; 26 maar gij gelooft niet, omdat gij niet 
tot mijn schapen behoort. 27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen 
Mij, 28 en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid 
en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te 
boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. 30 Ik en de Vader zijn één. 



Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 3 van 4 

31 De Joden droegen weder stenen aan om Hem te stenigen. 32 Jezus antwoordde hun: Ik 
heb u vele goede werken doen zien vanwege mijn Vader; om welk van die werken wilt gij 
Mij stenigen? 33 De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk willen wij U stenigen, 
maar om godslastering en omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt. 34 Jezus antwoordde hun: 
Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: Gij zijt goden? 35 Als Hij hén goden 
genoemd heeft, tot wie het woord Gods gekomen is, en de Schrift niet kan gebroken 
worden, 36 zegt gij dan tot Hem, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij 
lastert, omdat Ik heb gezegd: Ik ben Gods Zoon? 37 Indien Ik de werken mijns Vaders niet 
doe, gelooft Mij niet, 38 doch indien Ik ze doe en gij Mij toch niet gelooft, gelooft dan de 
werken, opdat gij weten en erkennen moogt, dat de Vader in Mij is en Ik in de Vader. 
39 Zij trachtten Hem dan weder te grijpen, maar Hij ontkwam uit hun handen. 40 En Hij 
vertrok weer naar de overzijde van de Jordaan, naar de plaats, waar Johannes de eerste maal 
doopte, en Hij bleef daar. 41 En velen kwamen tot Hem en zeiden: Johannes deed wel geen 
enkel teken, maar al wat Johannes van deze zeide, was waar. 42 En velen daar geloofden in 
Hem. 

 
Zingen Psalm 82: 1 en 2 nu 

1 God staat in 't midden van de goden, 
Hij heeft hen tot gericht ontboden: 
Gij machten die het onrecht stijft, 
bevoorrecht al wie kwaad bedrijft, 
hoort: gij moest wezen en geringen 
beschermen in hun rechtsgedingen, 
gij moest wat arm is en veracht  
vrijmaken uit der bozen macht. 
 
2 Gij die in hoogheid zijt gezeten, 
hoe doof en blind is uw geweten! 
Gij machtigen verzaakt uw plicht, 
om uwentwil versaagt het licht. 
Ik sprak wel: goden zijt gij allen. 
Ik had aan u mijn welgevallen. 
Maar neen, gij brengt de chaos weer. 
Ik stort u in de afgrond neer. 

 
Preek / verkondiging 
 
Zingen Psalm 82: 3 

3Sta op, o God, en richt de aarde,  
Gij geeft aan alles recht en waarde; 
wat zich verheft als god en heer, 
bestraf het en breng vrede weer. 
Van U zijn immers alle volken, 
breek met uw lichtglans door de wolken 
en straal voor ons in majesteit, 
Gij Zon van de Gerechtigheid! 

 
Inzameling van de gave 
 
Dank gebed Onze Vader 
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Zingen Gezang 41 berijming van de profetie van Israël 
1 De Here, de heerser der aarde, 
zegt: Israël, Israël, 
eens zal u de wereld aanvaarden 
en weten, waarom Ik u spaarde. 
Dan komt, zonder stokken of zwaarden, 
men tot u: 'Het ga u wel!' 
 
2 Eens zullen de mensen het weten 
en roepen van stad tot stad: 
'De God op de Sion gezeten 
is de Enige! Laat ons vergeten 
de haat onzer twisten en veten 
en gaan wij naar Hem op pad!' 
 
3 God zegt: In het laatste der dagen, 
dan zullen, o Israël, 
de volken u vinden en vragen: 
'vergeef wie u hebben geslagen!' 
en Ik zal hen met zich doen dragen 
mijn zegen, - het ga hun wel. 
 
4 Eens zullen zij één uit de joden 
aangrijpen, die in hun waan 
zich aan u vergrepen, u doodden, 
en zeggen: 'Ach, zie onze noden; 
met u is de God aller goden, 
o mens, laat ons met u gaan!' 
 
5 Eens zullen de volken u eren, 
o volk dat Ik heb gesticht; 
eens zullen die 't aardrijk regeren 
tot Mij en elkaar zich bekeren, - 
dan wordt in mijn stad, spreekt de Here, 
't verzoeningsmaal aangericht. 

 
Zegen 
 


