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Apeldoorn, Grote Kerk 
29 juli 2001 | 6e zondag van de zomer 
Schriftlezingen: | Deuteronomium 8: 1-18 | Mattheüs 13: 44-52 | NBG51 | LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stil gebed 
 
Drempelgebed 
 
Zingen Psalm 54 

1 O God, verlos mij door uw naam! 
O Heer, neem mijn gebed ter ore! 
Verschijn met kracht en wil mij horen! 
Verschaf mij recht! U roep ik aan! 
Want vreemden smeedden een complot 
en hebben hun hand opgeheven. 
Zij staan mij met geweld naar 't leven, 
erkennen God noch zijn gebod. 
 
2 God is mijn hulp, Hij is getrouw. 
Het is de Heer die mij blijft schragen, 
die ze verdelgt wie mij belagen, 
breekt wie mij brengen in het nauw. 
Ja, Hij zag mijn benauwdheid aan, 
ik vrees niet meer voor mijn vijanden. 
O God, ontvang mijn offeranden! 
O Heer, geprezen zij uw naam! 

 
Gebed 
 
Zingen Gezang 262: 3 

3 Laat ons U ter ere zingen 
met allen, die uw troon omringen, 
één koor van mens’ en englenstem! 
Paarlen zijn der poorten bogen, 
die nederdalen uit den hogen: 
het hemelse Jeruzalem. 
Geen oog heeft ooit begroet, 
geen hart heeft ooit vermoed 
zulk een vreugde. 
Zo juichen wij 
en roemen blij 
de glorie van uw heerschappij! 
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Gebed om de opening van het Woord 
 
Kinderen komen naar voren alvorens ze naar hun eigen ruimte gaan 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Deuteronomium 8: 1-8 

1 Heel het gebod, dat ik u heden opleg, zult gij naarstig onderhouden, opdat gij moogt leven 
en talrijk worden en het land binnengaan en in bezit nemen, dat de Here uw vaderen onder 
ede beloofd heeft. 2 Gedenk dan heel de weg, waarop de Here, uw God, u deze veertig jaar 
in de woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde te 
weten, wat er in uw hart was: of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden. 3 Ja, Hij 
verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij niet kendet en 
dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten, dat de mens niet alleen van 
brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat. 4 Het 
kleed dat gij draagt, is niet versleten en uw voet is niet gezwollen in deze veertig jaar. 5 
Erken dan van harte, dat de Here, uw God, u vermaant, zoals een man zijn zoon vermaant, 6 
en onderhoud de geboden van de Here, uw God, door in zijn wegen te wandelen en Hem te 
vrezen. 7 Want de Here, uw God, brengt u in een goed land, een land van beken, bronnen 
en wateren, die in de dalen en op de bergen ontspringen; 8 een land van tarwe en gerst, 
van wijnstokken, vijgebomen en granaatappelen; een land van olierijke olijfbomen en honig; 
9 een land, waarin gij niet in armoede uw brood zult eten, waarin gij aan niets gebrek zult 
hebben; een land, waarvan de stenen ijzer zijn en uit welks bergen gij koper zult houwen. 10 
Gij zult eten en verzadigd worden en de Here, uw God, prijzen om het goede land dat Hij u 
gaf. 11 Neem u ervoor in acht, dat gij de Here, uw God, niet vergeet door zijn geboden, zijn 
verordeningen en zijn inzettingen, die ik u heden opleg, te verwaarlozen, 12 opdat, wanneer 
gij eet en verzadigd wordt, goede huizen bouwt en die bewoont, 13 uw runderen en 
kleinvee zich vermenigvuldigen en uw zilver en goud zich vermeerderen, ja, al wat gij hebt, 
zich vermeerdert, 14 uw hart zich niet verheffe, en gij de Here, uw God, vergeet, die u uit 
het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft, 15 die u deed gaan door de grote en 
vreselijke woestijn, met vurige slangen en schorpioenen en dorstig land zonder water; die 
uit de harde rots voor u water te voorschijn deed komen, 16 die u in de woestijn met het 
manna voedde, dat uw vaderen niet gekend hebben, om u te verootmoedigen, u op de 
proef te stellen en u ten laatste wèl te doen. 17 Zeg dan niet bij uzelf: mijn kracht en de 
sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen verworven. 18  Maar gij zult aan de Here, uw 
God, denken, want Hij is het, die u kracht geeft om vermogen te verwerven, ten einde het 
verbond gestand te doen, dat Hij uw vaderen gezworen heeft – zoals dit heden het geval is. 

 
Zingen Psalm 119: 39 en 40 

39 Hoe aangenaam is 't woord van uw verbond, 
hoe lieflijk klinkt uw wet in onze oren, 
Ja, zij is mij als honing in de mond, 
inzicht ontvang ik, door naar haar te horen. 
Ik zoek uw recht, en haat uit 's harten grond 
het pad van hen die zich in 't kwaad verloren. 
 
40 Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
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een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wandlen voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 

 
2e lezing Mattheüs 13: 44-52 

Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens 
ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft 
en koopt die akker. 45 Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die 
schone parelen zocht. 46 Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en 
verkocht al wat hij had, en kocht die. 47 Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een 
sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. 48 Wanneer het vol is, haalt men 
het op de oever, en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke 
werpt men weg. 49 Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan 
om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, 50 en zij zullen hen in de 
vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. 51 Hebt gij dit alles 
verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja. 52 Hij zeide tot hen: Daarom is iedere schriftgeleerde, die 
een discipel geworden is van het Koninkrijk der hemelen, gelijk aan een heer des huizes, die 
uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen te voorschijn brengt. 

 
 
Zingen Gezang 385 

1 Gij die mijn liefste kleinood zijt, 
Gij allerschoonste kostbaarheid 
die voor mijn hart ooit telde,-  
o dat Gij mijn 
geluk wilt zijn, 
hoe zal ik 't U vergelden? 
 
2 Rijk ben ik in uw liefde en trouw; 
o Here Jezus, zie ik bouw 
op niets dan uw genade, 
en nooit in tijd 
of eeuwigheid 
wordt mij die schat tot schade. 
 
3 Uw woord is waarheid, - Gij berooft 
mij nooit van wat het heeft beloofd: 
uw trouw in dood en leven. 
O Heer, omdat 
Gij zijt mijn schat, 
moet ik mijn hart U geven. 
 
4 Nu valt de nacht. O mijn kleinood, 
verspreid uw glans nog in de dood, 
parel van grote waarde. 
Blijf, Jezus, Gij, 



Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 4 van 5 

het licht voor mij, 
nu 't donker wordt op aarde. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Gezang 50: 7 

7 Geef dat ik mij 't gelove klein 
vermeerder als een mosterdgrein. 
Geef dat ik vind, dan word ik rijk, 
de parel van uw koninkrijk, 
de schat die in de akker ligt, 
de rechte zoekers toegericht. 

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Gezang 481 

1 O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
2 Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 
 
3 Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
 
4 Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood  
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uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

 
Zegen 


