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Wilsum, Dorpskerk 
Zondag 14 februari 2016 | 2e zondag lijdensweken ofwel 1e zondag 40 dagentijd 
Schriftlezing, Spreuken 8: 1-11 | Lukas 2: 40-54| HSV 
Thema: Wijsheid, kindschap van Jezus 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom&Mededelingen  
 
Psalm 65 : 3 en 7 

3 Daar zal ons 't goede van Uw woning 
Verzaden, reis op reis, 
En 't heilig deel, o grote Koning, 
Van Uw geducht paleis; 
Gij, Gij zult vreselijke dingen 
Ons, in gerechtigheid, 
Doen horen, en ons blij doen zingen 
Van 't heil, voor ons bereid. 
7 
De Godsrivier doet g' overvloeien, 
En op 't bereide land, 
Het nuttig koren welig groeien; 
Uw Goddelijke hand, 
Maakt d' opgeploegde voren dronken, 
Tot uit de weke kluit, 
Waar 't dropplend nat is ingezonken, 
Gezegend voedsel spruit. 

 
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 laat varen 
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 40: 4 en 5 

4 Brandofferen, noch offer voor de schuld, 
Voldeden aan Uw eis, noch eer. 
Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER'; 



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

De rol des boeks is met Mijn Naam vervuld, 
Mijn ziel, U opgedragen, 
Wil U alleen behagen. 
Mijn liefd' en ijver brandt; 
Ik draag Uw heilge wet, 
Die Gij den stervling zet, 
In't  binnenst' ingewand." 
 
5 Uw heilleer wordt door mij alom verbreid: 
'k Bedwing mijn tong en lippen niet. 
Gij weet het, HEER', die alles ziet 
Mijn hart verbergt nooit Uw gerechtigheid. 
Uw waarheid doe ik horen; 
Uw heil, den mens beschoren, 
Vloeit daaglijks uit mijn mond. 
Uw gunst, Uw trouw, Uw woord 
En Godsgeheimen, hoort 
Uw talrijk volk In't  rond. 

 
Belijden wij nu het christelijk geloof 
In verbondenheid met de Kerk 
Kerk in vervolging 
Verdrukking 
Kerk wereldwijd 
Met de Kerk zoals er geteld wordt 
Als in Israël ingelijfd. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 48: 6 

6 Want deze God is onze God; 
Hij is ons deel, ons zalig lot, 
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden; 
Ter dood toe zal Hij ons geleiden. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen  
 
1e lezing Spreuken 8: 1-11 

1 Roept Wijsheid niet 
en laat Inzicht Haar stem niet klinken? 
2 Op de top van hoogten, langs de weg, 
op een kruispunt van paden, staat Zij. 
3 Terzijde van de poorten, voor aan de stad, 
bij de ingang van de deuren, roept Zij luid: 
4 Tot u, mannen, roep Ik 
en Mijn stem klinkt tot de mensenkinderen. 
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5 Onverstandigen, begrijp met schranderheid 
en dwazen, begrijp met verstand. 
6 Luister, want Ik zal vorstelijke dingen spreken, 
het openen van Mijn lippen brengt wat billijk is. 
7 Ja, Mijn gehemelte zal waarheid tot uiting brengen: 
goddeloosheid is voor Mijn lippen een gruwel. 
8 Alle woorden uit Mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken, 
er is niets verdraaids of slinks in. 
9 Ze zijn alle oprecht voor ieder die begrijpt, 
juist voor hen die kennis willen vinden. 
10 Neem Mijn vermaning aan en niet zilver, 
want kennis is verkieslijker dan bewerkt goud. 
11 Want wijsheid is beter dan robijnen, 
en al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken. 

 
2e lezing Lukas 2: 40-52 

40 En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en 
de genade van God was op Hem. 
41 En Zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. 
42 En toen Hij twaalf jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan 
waren, 
43 en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het Kind Jezus, terwijl zij 
terugkeerden, in Jeruzalem achter zonder dat Jozef en Zijn moeder het wisten. 
44 Maar omdat zij dachten dat Hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver, 
en daarna zochten zij Hem onder de familieleden en onder de bekenden. 
45 En toen zij Hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten Hem daar. 
46 En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl Hij te midden 
van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. 
47 Allen die Hem hoorden, stonden versteld van Zijn verstand en antwoorden. 
48 En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: Kind, waarom 
hebt U ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht. 
49 En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de 
dingen van Mijn Vader? 
50 En zij begrepen het woord niet dat Hij tot hen sprak. 
51 En Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En Zijn moeder 
bewaarde al deze dingen in haar hart. 
52 En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. 

 
Inzameling der gave 
 
Zingen Psalm 80: 1 en 2 

1 Neem Isrels Herder, neem ter oren; 
Die Jozefs kroost, door U verkoren, 
Als schapen gunstig hebt geleid; 
Die enen troon van heiligheid 
U tussen Cherubs hebt gesticht; 
Verschijn weer blinkend met Uw licht. 
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2 Die glans straal' Efraim in d' ogen; 
Toon Benjamin Uw groot vermogen; 
Verlos Manasse tot Uw eer. 
Getrouwe Herder, breng ons weer; 
Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht 
Van Uw vertroostend' aangezicht. 

 
Preek 
 
Orgel 
 
Zingen Psalm 119: 5 

5 Waarmede zal de jongeling zijn pad, 
Door ijdelheen omsingeld, rein bewaren? 
Gewis, als hij het houdt naar 't heilig blad. 
U zoekt mijn hart; mijn oog blijft op U staren; 
Laat mij van 't spoor, in Uw geboon vervat, 
Niet dwalen, HEER'; laat mij niet hulploos varen. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Gezang 174 

1 Ik wil mij gaan vertroosten 
in Jesu lijden groot. 
Al heeft 't gestaan ten boosten 
het mocht nog worden goed. 
Al om mijn zondig leven 
ben ik met druk bevaân. 
Dat wil ik gaan begeven: 
o Jesu, zie mij aan! 
 
2 Mijn zuchten en mijn kermen 
zie aan, genadig God! 
Eilaas, wil mijns ontfermen, 
al heb ik uw gebod 
versmaad te meen'ger ure, 
ik wil mij beetren gaan. 
Dit doet mijn herte treuren: 
o Jesu, zie mij aan! 
 
3 De tijd heb ik verloren, 
die Gij mij hebt verleend. 
Naar U wild' ik niet horen, 
in zonden was 'k versteend. 
Zeer traag ben ik tot deugden, 
al heb ik goed vermaan. 
Oorsprong der eeuwge vreugden, 
o Jesu, zie mij aan! 
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Zegen 


