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Ede, 
Zondag 20 augustus 1995 
Schriftlezing, Jeremia 23: 23-29 | Lukas 12: 49-56| NBV | OB |LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom&Mededelingen  
 
Zingen Gezang 297 

1 Toch overwint eens de genade, 
en maakt een einde aan de nacht. 
Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
De wereld treedt in 's Vaders licht, 
verheerlijkt voor zijn aangezicht. 
 
2 O welk een vreugde zal het wezen, 
als Hem elk volk is toegedaan. 
Uit aard' en hemel opgerezen, 
vangt dan het nieuwe loflied aan, 
als ieder voor de Heer zich buigt 
en aller stem Gods lof getuigt. 

 
Stil gebed 
 
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 
Amen 

& Groet: 
Genade zij u  
En Vrede van God de Vader 
Van Jezus Christus Zijn Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 29: 4 en 5 OB 

4 's HEEREN stem verbaast natuur, 
Houwt uit bergen vlammend vuur. 
Schiet van't  zwerk den bliksem neer. 
Kades beeft voor 't buldrend weer. 
Woestenijen slaan aan't  zuchten. 
Hinden krijgen, onder 't vluchten, 
Barenswee; door vrees gedrongen, 
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Werpen z', in dien nood, haar jongen. 
5 
's HEEREN stem ontbloot het woud; 
Maar hij, die op God vertrouwt, 
Buigt zich veilig, Hem ter eer, 
Juichend in Zijn tempel neer. 
't Is de HEER', Wiens wenk de stromen 
In hun woede kon betomen; 
Die, in macht nooit af te meten, 
Eeuwig is ten troon gezeten. 

 
Met de Kerk zoals er geteld wordt 
Als in Israël ingelijfd. 
 
Geloofsbelijdenis  

 
Zingen Psalm 29: 6 

6 Looft den HEER', die wondren werkt; 
Israel, Zijn volk, versterkt. 
Hem, die Jacobs heilig kroost 
Zeegnen zal met vreed' en troost. 

 
DE DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Jeremia 23: 23-29 

23 Ben Ik een God van nabij, luidt het woord des Heren, en niet een God van verre? 24 Zou 
zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien? luidt het woord 
des Heren. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? luidt het woord des Heren. 25 Ik heb 
gehoord wat de profeten zeggen, die in mijn naam vals profeteren: Ik heb gedroomd, ik heb 
gedroomd! 26 Tot hoelang? – is er iets in het hart van de profeten, die leugen profeteren en 
profeten zijn van de bedriegerij van hun hart; 27 die erop bedacht zijn mijn volk mijn naam 
te doen vergeten door hun dromen, die zij elkander vertellen, evenals hun vaderen mijn 
naam hebben vergeten door de Baäl? 28 De profeet die een droom heeft, vertelle een 
droom, en die mijn woord heeft, spreke mijn woord naar waarheid; wat heeft het stro met 
het koren gemeen? luidt het woord des Heren. 29 Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt 
het woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt? 

 
Evangelië 
2e lezing Lukas 12: 49-56 

49 Vuur ben Ik komen werpen op de aarde en wat is mijn wil, als het reeds ontstoken is? 50 
Ik moet gedoopt worden met een doop, en hoe beklemt het Mij, totdat het volbracht is. 51 
Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer 
verdeeldheid. 52 Want van nu aan zullen vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en 
twee tegen drie. Zij zullen verdeeld zijn, 53 vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder 
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tegen dochter en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter en 
schoondochter tegen schoonmoeder. 
54 Hij zeide ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet opkomen in het westen, zegt gij 
dadelijk: Er komt regen, en het gebeurt. 55 En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zegt 
gij: Er zal hitte komen, en het gebeurt. 56 Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet 
gij te onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet? 

 
Zingen Psalm 141: 1 , 2 en 3 OB 

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. 

 
Preek / verkondiging 
 
Zingen Psalm 139: 13 en 14 

13 Zou ik niet haten, die U haat, 
de wijsheid van uw weg verlaat 
en opstaat tegen U? Hij is 
een kind van kwaad en duisternis. 
Uw vijanden die U verlaten, 
hoe zou ik hen, o HEER, niet haten? 
 
14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op den weg ten leven. 

 
Dankgebed  
 
inzameling van gaven 
 
Zingen Psalm 66: 3 en 4 

3 Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zingt alom op aard, 
looft Hem door wie wij zijn herboren, 
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die ons voor wanklen heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 
 
4 Gij bracht ons in des vijands netten. 
Hij heeft het tuig ons aangelegd 
om in het zadel zich te zetten, 
en als een rijdier ons geknecht. 
Hij heeft ons in het vuur gedreven 
en door de wateren gejaagd. 
Toen hebt Gij 't leven ons hergeven 
en alles wat ons hart behaagt. 

 
Zegen 


