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Apeldoorn, Grote Kerk 
25 augustus 1996  
Schriftlezingen: | Jesaja 59: 19-60 | Mattheüs 16: 21-27 | Romeinen 11: 17-24 | NBG51 | LB’73 
Tekst: Romeinen 11: 17-24 
 
Orde van dienst: 
 
Aansteken van de paarskaars 
 
Welkom mededelingen 
 
Drempelgebed 
 
Zingen Psalm 70: 1 en 2 

1 Haast U om mij te redden, God! 
O heer, doe uw verlossing dagen. 
Maak hen beschaamd die mij belagen. 
Drijf met de spotters zelf de spot. 
Verlos, o Heer, mij uit de handen 
van wie mij naar het leven staan. 
Doe Gij het lachen hun vergaan, 
dan vluchten zij voor eigen schande. 
 
2 Laat die U zoeken in hun nood 
verheugd een vrolijk lied beginnen. 
Laat allen die uw heil beminnen 
voortdurend zingen: God is groot! 
Maar ik ben arm, zie mijn ellende. 
Haast U tot mij, bevrijd mij, Heer! 
Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer, 
maar spoed U om mijn lot te wenden. 

 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam des Heeren 
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 
en van Jezus Christus Zijn zoon 
in de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Verootmoedings-gebed met woorden van o.a. Psalm 25 



Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 2 van 5 

 
Zingen Psalm 25: 3  

3 Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriendlijk' ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 

 
Woorden 
 
Zingen Psalm 25: 4 

4 God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
in het effen recht des Heren: 
wie Hem needrig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 

 
God’s gebod en Zijn beloften 
 
Zingen Psalm 25: 5 

5 Louter goedheid zijn Gods wegen 
en zijn paden zijn vertrouwd 
voor wie, tot zijn heil genegen, 
zijn geboden onderhoudt. 
Wil mij, uwen naam ter eer, 
al wat ik misdeed vergeven. 
Ik heb tegen U, o Heer, 
zwaar en menigmaal misdreven. 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de opening van de Schrift 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Jesaja 59: 19 - 60: 3 

19 En men zal vanwaar de zon ondergaat de naam des Heren vrezen en vanwaar zij opgaat 
zijn heerlijkheid, want Hij komt als een onstuimige rivier, door de adem des Heren 
voortgezweept. 20 Maar als Verlosser komt Hij voor Sion en voor wie zich in Jakob van 
overtreding bekeren, luidt het woord des Heren. 21 En wat Mij aangaat, dit is mijn verbond 
met hen, zegt de Here. Mijn Geest, die op u is, en mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd 
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heb, zullen niet wijken uit uw mond noch uit de mond van uw kroost, noch uit de mond van 
het kroost van uw kroost, zegt de Here, van nu aan tot in eeuwigheid. 
Sions heerlijkheid 
 
60-1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. 
2 Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de 
Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 Volken zullen opgaan naar uw 
licht en koningen naar uw stralende opgang. 

 
Zingen Gezang 294: 1, 2 en 3 

1 Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 
 
2 Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefd' en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 
 
3 Dat land, het ons vanouds 
vertrouwde Kanaän, 
waar God zijn stad herbouwt; 
Sion, waar zijt ge dan? 
 

2e lezing Mattheüs 16: 21-27 
21Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest 
gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood 
worden en ten derden dage opgewekt worden. 22En Petrus nam Hem terzijde en begon 
Hem te bestraffen, zeggende: Dat verhoede God, Here, dat zal U geenszins overkomen! 
23Doch Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een 
aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. 24Toen 
zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf 
en neme zijn kruis op en volge Mij. 25Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal 
het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. 
26Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan 
zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? 27Want de Zoon des mensen zal 
komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden 
naar zijn daden.  

 
Zingen Gezang 294: 4   

4 Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 
 
5 Dat alle tyrannie 
eens zal geleden zijn? 
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O sabbat Gods! En zie, 
dan zal het vrede zijn! 
 
6 Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze Herder zijt! 

 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
3e lezing Romeinen 11: 17-24 

17 Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt 
zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, 18 beroem u dan niet tegen de 
takken! Indien gij u ertegen beroemt – niet gíj draagt de wortel, maar de wortel ú. 19 Gij 
zult dan zeggen: er zijn takken weggebroken, opdat ik als loot geënt zou worden. 20 Goed! 
Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, 
maar vrees! 21 Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, Hij zal ook u niet 
sparen. 22 Let dan op de goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid: over de gevallenen 
gestrengheid, maar over u goedertierenheid Gods, indien gij bij de goedertierenheid blijft; 
anders zult ook gij weggekapt worden. 23 Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun 
ongeloof blijven, weder geënt worden; God is immers bij machte hen opnieuw te enten. 24 
Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen 
uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, op 
hun eigen olijf geënt worden. 

 
Zingen Gezang 294: 7 en 8 

7 Uw schapen zijn in nood, 
uw naam wordt niets geacht... 
men breekt uw volk als brood, 
men heeft ons opgejaagd. 
 
8 De nacht is als een graf, 
ontij heerst in het rond. 
Kom van de hemel af, 
o Ster van Gods verbond! 

 
Verkondiging  
 
Kinderen komen terug vanuit de nevendienst 
 
Zingen Gezang 42: 3 

3 Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Zijn daden, zij zullen 
de aarde vervullen, 
voor jood en voor heiden 
door dood en door lijden 
draagt Hij met zich mede 
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de blijdschap, de vrede, 
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht, 
zo brengt Hij het leven terecht. 
 

Kindermoment 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Gezang 284 

1 O lieve Heer, geef vrede 
aan allen hier beneden 
die uitzien naar uw feest, 
opdat de mensen weten: 
uw heilige profeten 
zijn niet verblind geweest. 
 
2 Doe onze ogen stralen, 
doe ons het hart ophalen 
aan blijdschap na verdriet; 
o God voor wie verschijnen 
Christus en al de zijnen, 
versmaad hun smeken niet! 
 
3 Verlos ons van de boze, 
laat niet de goddelozen 
op aarde koning zijn! 
Laat ons uw land betreden, 
dat zal een land van vrede 
van melk en honing zijn! 

 
Zegen 


