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Utrecht, Jacobikerk 
Zondag 2 september 2007 n.m. 
Schriftlezing, Genesis 18: 20-33 | Lukas 11: 1-14 |  
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Organist: Gerrit Christiaan de Gier 
 
Laten wij samen stil worden 
voor het aangezicht  
van 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  
Vrede van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 89: 5 en 6 

5 Hemel en aarde, HEER, 't is alles uw domein, 
o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn. 
Gij die de schepper zijt van 't noorden en het zuiden, 
de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide. 
De wereld is van U, de wind en de getijden, 
al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden. 
 
6 Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand, 
uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. 
Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide 
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, 
en als herauten gaan U voor op al uw schreden 
uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede. 
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Belijden wij nu 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 89: 7 

7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
 
1e lezing Genesis 18: 20-33 
20 Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun 
zonden zijn ongehoord groot. 21 Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen 
heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’ 22 
Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham bij de HEER bleef staan. 23 
Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: ‘Wilt u dan behalve de schuldigen ook de 
onschuldigen het leven benemen? 24 Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u 
die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die 
vijftig onschuldige inwoners? 25 Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten 
omkomen! Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u 
toch niet doen! Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen?’ 26 De 
HEER antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele 
stad vergeving schenken.’ 27 Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan 
te spreken, hoewel ik niets dan stof ben: 28 stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken, 
zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee,’ antwoordde hij, ‘ik zal haar niet 
verwoesten als ik er vijfenveertig aantref.’ 29 Opnieuw sprak Abraham hem aan: ‘Stel dat het er 
maar veertig zijn.’ ‘Dan zal ik het niet doen omwille van die veertig.’ 30 Toen zei hij: ‘Ik hoop dat u 
niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag door te gaan: stel dat het er maar dertig zijn.’ ‘Ik zal 
het niet doen als ik er dertig aantref.’ 31 Hierop zei hij: ‘Ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te 
spreken: stel dat het er maar twintig zijn.’ ‘Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die 
twintig.’ 32 Abraham zei: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer 
waag iets te zeggen: stel dat het er maar tien zijn.’ ‘Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van 
die tien.’ 33 Zodra de HEER zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg. En Abraham 
keerde terug naar de plaats waar hij woonde.  
 
Evangeliën 
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2e lezing Lukas 11: 1-14 
1 Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen 
tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 2 Hij zei 
tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw 
koninkrijk komen. 3 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 4 Vergeef ons onze 
zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in 
beproeving.”’ Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in 
de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, 6 want een vriend 
van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” 7 En veronderstel 
nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik 
zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” 8 Ik zeg jullie, als hij al niet 
opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo 
onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. 9 Daarom zeg ik jullie: 
vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden  
opengedaan. 10 Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden 
opengedaan. 11 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een 
vis een slang geven? 12 Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 13 Als jullie dus, ook al zijn 
jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan 
niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’ 

 
Zingen Psalm 138 1 en 2 

1 U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel / ik voor U neder. 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd / ik U mijn beden. 
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. 
Gij zult, o Here, wijd en zijd 
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen. 
 
2 Ten dage dat ik riep hebt Gij 
gehoord naar mij / en kracht gegeven. 
Als ik welhaast ten offer viel, 
hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven. 
Al wat op aarde macht bezit, 
eenmaal aanbidt / het U, o Here! 
Als Gij hun 't woord van uw verbond 
met eigen mond / hebt willen leren. 

 
Preek 
 
Zingen Psalm 48: 2 en 3 

2 De vorsten sloten zich aaneen 
een drongen op om Sion heen, 
maar bij de aanblik van haar wallen 
heeft 's Heren schrik hen overvallen 
en zij vluchtten in hun nood. 
Oostenwind verdreef hun vloot. 
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Ja, ons eigen oog aanschouwde 
waar de vaadren op vertrouwden: 
God heeft voor zijn stad gestreden, 
eeuwig is Hij Sions vrede. 
 
3 Wij loven, Heer, U in uw huis, 
ons hart is in uw liefde thuis. 
Gij die uw naam ons openbaarde, 
uw lof is tot het eind der aarde. 
Recht is in uw hand, o Heer, 
Sion jubelt U ter eer. 
Hoor hoe Juda's dochters zingen 
bij de grootse rechtsgedingen, 
waar Gij vonnis hebt gewezen. 
Ja, uw oordeel zij geprezen. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Lied 294 

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? 
 
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? 
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! 
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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! 

 
Zegen 


