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Berkel en Rodenrijs 
Zondag 9 maart 2008 10.00 uur | 6e lijdenszondag | 5e zondag in de 40 dagen Zondag Judica 
Schriftlezing, Psalmen 82 | Johannes 10: 34-38 | NBG | LB’73 
 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom&mededelingen 
 
Psalm 43: 1, 2 en 3 

1 O God, kom mijn geding beslechten, 
verlos mij van wie U versmaadt, 
Boosdoeners willen met mij rechten, 
die niet aan trouw en waarheid hechten. 
Doe mij ontkomen aan hun haat, 
o Heer, mijn toeverlaat. 
 
2 Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven, 
de sterke vesting van mijn hart? 
Waarom hebt Gij dan nu mijn leven 
aan mijn belagers prijsgegeven? 
Waarom ga ik gebukt van smart, 
gekleed in somber zwart? 
 
3 O Here, God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

En onze hulp  
in de Naam van de Eeuwige 
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 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Gebed 
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Zingen 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. 

 
Woord van Gods Genade 1 Johannes 2 
 
Zingen 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? 

 
Samenvatting Markus waarin de geboden zijn samengevat 
Daar begint Jezus met 
Het Sjema…. 
 
Zingen 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 
 
Aankondiging n.a.v. Paasproject 
Lied: 
 
Schriftlezing 
 
1e Lezing Psalmen 82 

God in de vergadering der goden 
1 Een psalm van Asaf. 
God staat in de vergadering der goden, 
Hij houdt gericht te midden der goden. 
2 Hoelang zult gij onrechtvaardig richten, 
en de goddelozen gunst bewijzen? sela 
3 Richt de geringe en de wees, 
doet recht de ellendige en de behoeftige, 
4 bevrijdt de geringe en de arme, 
redt hem uit der goddelozen hand. 
5 Zij weten niets en begrijpen niets, 
in duisternis wandelen zij rond; 
alle grondvesten der aarde wankelen. 
6 Wel heb Ik gezegd: Gij zijt goden, 
ja, allen zonen des Allerhoogsten; 
7 nochtans zult gij sterven als mensen, 
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als een der vorsten zult gij vallen. 
8 Sta op, o God, richt de aarde, 
want Gij bezit alle volken. 

 
Zingen Gezang 173 geheel 

1 Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
Koning der Joden die de dood verdreef. 
 
3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

 
Uit het Evangelie 
 
2e Lezing Johannes 10: 34-38 

34 Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: Gij zijt goden? 35 
Als Hij hén goden genoemd heeft, tot wie het woord Gods gekomen is, en de Schrift niet 
kan gebroken worden, 36 zegt gij dan tot Hem, die de Vader geheiligd en in de wereld 
gezonden heeft: Gij lastert, omdat Ik heb gezegd: Ik ben Gods Zoon? 37 Indien Ik de werken 
mijns Vaders niet doe, gelooft Mij niet, 38 doch indien Ik ze doe en gij Mij toch niet gelooft, 
gelooft dan de werken, opdat gij weten en erkennen moogt, dat de Vader in Mij is en Ik in 
de Vader. 

 
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: 
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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! 

 
Preek / verkondiging volgende Psalm 82 uit LB’73 
  
Zingen Psalm 82: 1 en 2 en 3 

1 God staat in 't midden van de goden, 
Hij heeft hen tot gericht ontboden: 
Gij machten die het onrecht stijft, 
bevoorrecht al wie kwaad bedrijft, 
hoort: gij moest wezen en geringen 
beschermen in hun rechtsgedingen, 
gij moest wat arm is en veracht  
vrijmaken uit der bozen macht. 
 
2 Gij die in hoogheid zijt gezeten, 
hoe doof en blind is uw geweten! 
Gij machtigen verzaakt uw plicht, 
om uwentwil versaagt het licht. 
Ik sprak wel: goden zijt gij allen. 
Ik had aan u mijn welgevallen. 
Maar neen, gij brengt de chaos weer. 
Ik stort u in de afgrond neer. 
 
3 Sta op, o God, en richt de aarde,  
Gij geeft aan alles recht en waarde; 
wat zich verheft als god en heer, 
bestraf het en breng vrede weer. 
Van U zijn immers alle volken, 
breek met uw lichtglans door de wolken 
en straal voor ons in majesteit, 
Gij Zon van de Gerechtigheid! 

 
Kinderen komen terug uit de neven dienst 
 
Van overlijden 
 
Zingen Gezang 390: 3 
 

3 Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, 
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al wisselen ook dag en nacht. 
Ik ken de rots waarop ik bouwe: 
hij feilt niet, die uw heil verwacht. 
Eens aan de avond van mijn leven 
breng ik, van zorg en strijden moe, 
voor elke dag, mij hier gegeven, 
U hoger, reiner loflied toe.Gebed 

 
Dankgebed 
 
Inzameling van der gaven 
 
Zingen Gezang 483 

1 Gij die alle sterren houdt 
in uw hand gevangen, 
Here God, hoe duizendvoud 
wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart 
is verward, 
leer het op uw lichte 
hoge rijk zich richten. 
 
2 Want de lichten die wij zelf  
aan de hemel stelden, 
glinstrend in het zwart gewelf, 
sterren, ongetelde, - 
al hun glans 
dooft nochtans, 
dan is heel ons leven 
door de nacht omgeven. 
 
3 God, is dan wat U verliet 
uit uw hand gevallen? 
Mist Gij onze wereld niet 
bij uw duizendtallen? 
Blijf niet ver, 
doe één ster 
in de nacht ons gloren, 
of wij zijn verloren! 
 
4 Christus, stille vaste ster, 
o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der 
onze schreden richten, - 
geef ons moed; 
't is ons goed 
U te zien, Getrouwe, 
uw hoog rijk te aanschouwen. 
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Zegen 


