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Apeldoorn, Jachtlaankerk 
Zondag 24 oktober 2010 9.45 uur 
Schriftlezing, Genesis 18:22-33 | Lukas 18: 9-14 | NBV | OB |LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel  
 
Welkom & mededelingen 
 
Organist : Gerrit Karstemans 
Piano : Arie Kooimans 
Solo : Henk van de Molen 
 
Psalm 119: 14 en 15 

14 Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, 
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. 
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. 
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. 
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, 
immers uw knecht is tot uw dienst genegen. 
 
15 Doe van mij weg de schande en de smaad, 
want Gij hebt uw geboden mij gegeven 
dat ik zou onderkennen goed en kwaad 
door uw gerechtigheid die staat geschreven. 
Vreugde der wet! God is mijn toeverlaat. 
Alleen bij uw bevelen zal ik leven. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw is en het werk van Zijn handen  
Niet los laat 

 
Gebed 
Kyrie 
 
Glorialied Gezang 21: 6 en 7 

6 Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
dat u de haat der mensen treft, 
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen 
en Hij buigt neer wie zich verheft. 
Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht. 
Halleluja! Halleluja! 
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7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heilge Geest! 
Halleluja! Halleluja! 

 
Vanuit de voorhof van de ontmoeting 
Betreden we nu het Heilige… 
 
DIENST VAN HET WOORD 
&Groet 
 
Gebed van deze zondag 6e Zondag van de herfst 
 
Thema op het rooster staat Lukas 18 
Gelijkenis van de farizeeër en tollenaar 
 
Kinderen gaan naar hun eigen ruimte 
Waar dit ook klinkt…. 
 
Schriftlezingen 
 
Wat gisteren in de synagoge is gelezen… 
1e Lezing Genesis 18: 22-33 

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.’ 
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33 Zodra de HEER zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg. En Abraham 
keerde terug naar de plaats waar hij woonde.  

 
Zingen: Psalm 84: 1 en 2 

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 
2 Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn Koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 

 
2e Schriftlezing Lukas 18: -14 

9 Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, 
vertelde hij de volgende gelijkenis. 10 Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, 
de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. 11 De farizeeër stond daar rechtop en 
bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of 
onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 12 Ik vast 
tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” 13 De tollenaar echter 
bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats 
daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” 14 Ik zeg jullie, 
hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. 
Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd 
worden.’  

 
Lied 58: solo en allemaal 

tekst: H. Oosterhuis, muziek: T. Löwenthal 

Deze woorden aan jou opgedragen 
hier en heden prent ze in je hart 
berg ze in het binnenst van je ziel 
leer ze aan je kinderen. 
Herhaal ze, thuis en onderweg 
waar je ook bent. 
 
Als je slapen gaat en als je opstaat 
deze woorden aan jou toevertrouwd. 
 
Bind ze als een teken aan je hand 
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draag ze om je voorhoofd als een snoer 
ter gedachtenis vlak op je ogen. 
Grif ze in de stijlen van je deur 
schrijf ze in de palmen van je hand. 
 
Dat vermeerderen je levensdagen 
en de jaren van je zoons en dochters, 
dat je bloeien zult en niet verwelken, 
bomen aan de bron. Hoor Israël.   

 
Dit is wat Israël de kinderen inprent: 
Sjema Israel, Adonaj Elohenoe, Adonaj ECHAD 
 
Preek 
 
Zingen Gezang 50: 1, 2 en 3 

1 O grote God, o goede Heer,  
ik val voor uwe voeten neer, 
en roepe tot U nacht en dag, 
want zonder U ik niets vermag. 
Verhoor en geef mij mijn begeert' 
door die mij 't bidden heeft geleerd. 
 
2 Ik ben een schaapken, dat daar is 
verbijsterd in de wildernis; 
ik ben een penning, weggeraakt, 
een zoon, die 't lelijk heeft gemaakt. 
O Vader, zoek mij wederom, 
opdat ik blijv' uw eigendom. 
 
3 Leer mij belijden openbaar 
te zijn een arme tollenaar, 
niet roemende voor uw gericht, 
dat ik veel goeds heb uitgericht, 
opdat ik niet in zulk een waan 
moet ongeholpen van U gaan. 

 
Dankgebed  
En gebed om vrede 
 
Mededelingen en inzameling van de gave 
 
Zingen 

4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent 
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5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
Wij gaan naar huis 
Kinderen waar ging het verhaal over in de nevendienst 
 
Zegen 
 
Orgel speelt 
Bist du bei mir, geh ich mit Freuden 


