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Epe, Goede Herderkerk 
Zondag 11 juli 2010  9.30 uur 
Schriftlezing, Numeri 35: 1-8 | Lukas 8: 26-39 | NBV | OB |LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel  
 
Welkom & mededelingen 
 
Organist: Mario Telnekes 
 
 
 
Zingen: Gezang 326  

1 Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 
5 O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luistren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp  
Is in de Naam des ‘s Heren 
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 
Van Jezus Christus de Zoon 
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In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 
 

Zingen Psalm 62: 4 en 5 OB 
4 Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 
Hij immers schenkt u altijd weer 
zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen. 
Wankel dan niet, want Hij staat vast,  
Hij is, ook als het onheil wast, 
uw rots, uw enige vertrouwen. 
 
5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt: 
God is een schuilplaats voor ons allen. 

 
Gebed van verootmoediging 
 
Psalm 131:1 

1 O Heer, er is geen trots in mij, 
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, 
ik zoek niet met een waanwijs oog 
naar wat te groot is en te hoog. 

 
Woorden van Ontferming en Genade…. Johannes 1 
 
Psalm 131: 2 

2 Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 
gevoegd in vrede, mild en stil, 
zoals het pas gespeende kind 
troost in zijn moeders armen vindt? 

 
10 woorden samengevat 
Wij horen in eerbied de 10 woorden uit Exodus 20 
En ook daarna de samenvatting die Jezus heeft gegeven van deze woorden volgens Markus 12 
 
Psalm 131: 3 

3 Gespeend en toch getroost, zo laat 
mijn ziel zich leiden door Gods raad. 
Hoop, Israël, op God den Heer, 
rust bij Hem nu en immermeer. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Kinderlied nr. 44 
Kinderen komen voor het licht… 
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God die alles maakte, 
de lucht en 't zonlicht blij, 
de hemel, zee en aarde, 
zorgt ook voor mij. 

God die 't gras gemaakt heeft, 
de bloemen in de wei, 
de bomen, vissen, vogels, 
zorgt ook voor mij.  

God die alles maakte, 
de maan, de sterrenrij, 
als duist're wolken komen, 
zorgt steeds voor mij.  

 
Schriftlezingen: 
 
1e Lezing Numeri 35: 1-8 

1 De Here sprak tot Mozes in de velden van Moab bij de Jordaan tegenover Jericho: 2 
Gebied de Israëlieten, dat zij van hun erfelijk bezit steden afstaan aan de Levieten om er te 
wonen; ook zult gij aan de Levieten de weidegronden geven, die rondom de steden liggen. 3 
De steden zullen voor hen zijn om er te wonen en haar weidegronden zullen voor hun vee 
en voor hun bezit en voor al hun levende have zijn. 4 De weidegronden der steden die gij 
aan de Levieten geven zult, zullen van de stadsmuur naar buiten rondom duizend ellen 
meten. 5 Gij zult buiten de stad afmeten aan de oostzijde tweeduizend ellen en aan de 
zuidzijde tweeduizend ellen en aan de westzijde tweeduizend ellen en aan de noordzijde 
tweeduizend ellen, met de stad in het midden: dit zullen voor hen de weidegronden der 
steden zijn. 6 Wat nu de steden betreft, die gij aan de Levieten geven zult, het zullen de zes 
vrijsteden zijn, die gij zult aanwijzen, opdat daarheen de doodslager vluchte, en 
daarenboven zult gij tweeënveertig steden geven. 7 Al de steden die gij aan de Levieten 
geven zult, zullen achtenveertig steden zijn, deze met haar weidegronden. 8 Wat de steden 
betreft, die gij van de bezitting der Israëlieten geven zult, van die er veel heeft, zult gij er 
meer nemen, en van die er weinig heeft, zult gij er minder nemen; ieder zal naar gelang van 
zijn erfdeel, dat men zal toegewezen krijgen, van zijn steden aan de Levieten geven. 

 
Psalm 147: 7  

7 De HEER heeft Jakob uitverkoren 
om naar zijn heilig woord te horen. 
Aan Israël heeft Hij ten leven 
zijn rechten en zijn wet gegeven. 
Zo deed Hij aan geen andre volken. 
Laat ons des HEREN lof vertolken. 
De kracht, de heerlijkheid, de ere 
zijn Hem, die eeuwig zal regeren. 

 
2e Lezing Lucas 8: 26-39 

26 En zij voeren naar het land der Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt. 27 Toen Hij aan 
land gegaan was, kwam Hem een man uit de stad tegemoet, die door boze geesten bezeten 
was, en sinds lang had hij geen mantel meer aan en woonde niet in een huis, maar in de 
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graven. 28 Toen hij nu Jezus zag, stiet hij een kreet uit en hij viel aan zijn voeten en sprak 
met luider stem: Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik 
smeek U, dat Gij mij niet pijnigt. 29 Want Hij gaf de onreine geest bevel van de man uit te 
varen. Want menigmaal had de geest hem met geweld medegesleurd, en om hem te 
bewaken werd hij met ketenen en voetboeien geboeid, maar hij brak de boeien stuk en 
werd door de geest naar eenzame streken gedreven. 30 En Jezus vroeg hem: Wat is uw 
naam? Hij zeide: Legioen; want vele geesten waren in hem gevaren. 31 En zij smeekten 
Hem, dat Hij hun niet gelasten zou in de afgrond te varen. 32 Nu werd op de berg een 
talrijke kudde zwijnen gehoed; en zij smeekten Hem, dat Hij hun zou toestaan daarin te 
varen. En Hij stond het hun toe. 33 En de geesten voeren uit die mens en voeren in de 
zwijnen en de kudde stormde langs de helling het meer in en verdronk. 34 Toen de hoeders 
zagen wat er gebeurd was, namen zij de vlucht en berichtten het in de stad en op het 
land. 35 En de mensen liepen uit om te zien wat gebeurd was, en zij kwamen bij Jezus en 
vonden de mens, van wie de boze geesten uitgevaren waren, aan de voeten van Jezus 
zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, en zij werden bevreesd. 36 En zij, die het gezien 
hadden, verhaalden hun, hoe de bezetene genezen was. 37 En de gehele bevolking van de 
streek der Gerasenen vroeg Hem, of Hij van hen wilde weggaan, want zij waren door grote 
vrees bevangen. En Hij ging in het schip en keerde terug. 38 En de man, van wie de boze 
geesten uitgevaren waren, verzocht Hem bij Hem te mogen blijven. Maar Hij liet hem 
heengaan en zeide: 39 Keer terug naar uw huis en verhaal al wat God u gedaan heeft. En hij 
ging de gehele stad door verkondigen al wat Jezus hem gedaan had. 

 
Zingen Gezang 327: 1, 2 

1 Heer Jezus, o Gij dageraad, 
wend naar ons toe uw licht gelaat. 
Uw Geest die in de waarheid leidt 
zij onze gids in deze tijd. 
 
2 Geef dat ons hart mag zijn gericht 
op U die ons verstand verlicht, 
opdat uw naam ons steeds nabij, 
uw lof op onze lippen zij, 
 
3 totdat met alle englen saam 
wij zingen: ”heilig is Gods naam!”, 
en zien U in het zalig licht 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Preek 
 
Orgelspel 
 
Zingen Gezang 151 

1 O Christus, woord der eeuwigheid, 
dat naar ons uitging in de tijd 
en daad werd, mens van hoofd tot voeten, 
wij danken U, God die Gij zijt, 
dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten. 
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2 Hoe hadden wij U ooit verstaan, 
waart Gij niet tot ons uitgegaan, 
o levenswoord van den beginne? 
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 
o Christus, treed ons leven binnen. 
 
3 Gij werd een mens, maar zonder eer, 
die in de wereld geen verweer, 
niets heerlijks had voor mensenogen. 
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer, 
geef dat wij U herkennen mogen. 

 
Dankgebed en Voorbede 
 
Zingen Gezang 480 

1 Gij hebt, o Vader van het leven, 
de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. 
Gij hebt hem aan het woord doen komen 
om tussen werklijkheid en dromen 
getuige van uw Geest te zijn. 
 
2 Uw wijsheid en uw welbehagen 
bepalen 's mensen levensdagen 
en wijzen hem zijn woonplaats aan. 
Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 
toch mag hij vrij en veilig wezen 
en heersen over het bestaan. 
 
3 Hij overmant de wilde dieren, 
vaart uit op zeeën en rivieren, 
doorzoekt der aarde donkre schoot. 
Ja, hij snelt voort op hoge winden 
om de allerlaatste grens te vinden. 
Zo vindt hij onverhoeds de dood. 
 
4 Door een geheimenis omsloten, 
door alle dingen uitgestoten, 
gaat hij op alle dingen in. 
Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
zijn rustloos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin. 
 
5 O God, wij bouwen als ontheemden, 
wij wonen en wij blijven vreemden, 
bestemd voor hoger burgerrecht. 
Wil ons, o Koning der getijden, 
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een woning in de stad bereiden 
waar Gij het fundament van legt. 

 
Zegen 


