
Hervormde Gemeente Geldermalsen 
5 maart 2023, 2e zondag in de Veertigdagentijd 

ds. Wya de Kam – Diepeveen uit Maurik 
 

Inleidend orgelspel 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied    Psalm 25 : 2 (Here, maak mij Uwe wegen) 
 
Bemoediging en Groet 
 
Verootmoedigingsgebed en Genadeverkondiging 
 
Lied     Psalm 25 : 4 (God is goed, Hij is waarachtig) 
 
Tien Woorden   Mag tijdens het voorlezen geprojecteerd worden: 
- Er is maar één God, je bent van alle andere machten vrij. 
- Je maakt van God geen beeld, je bindt hem niet vast. God is altijd meer, en geheimvol mensen 
nabij. 
- Gods naam misbruik je niet. Zeker niet als God ergens niets mee van doen heeft. 
- De zevende dag van de week, de sabbat, is je heilig. De dagen gaan niet altijd maar door. Er 
hoort een rustdag tussen. Je gunt het jezelf en anderen, want het leven is je gegeven. 
- Je hebt eerbied voor je voorgeslacht en respect voor hun ervaringen. Ze mogen niet verloren 
voor je gaan. 
- Doden doe je niet, integendeel, je geeft anderen ruimte om te leven. 
- Verbintenissen die je aangaat schend je niet, je bent betrouwbaar. 
- Stelen doe je niet, je gunt elkaar te delen van wat je hebt. 
- Je bent eerlijk in de dingen die je zegt, ook over anderen. 
- Je mag blij zijn met wat je hebt, dan heb je nooit minder dan een ander. 
 
Lied     “Jezus is..”  

https://www.youtube.com/watch?v=iBouj2SFKhs 
 
Inleiding voor de kinderen door de leiding kindernevendienst 
 
Gebed om Gods Geest (met de kinderen in een kring) 
 
Inleiding op de Schriftlezing  
 
Schriftlezing    Deuteronomium 32 : 1 – 12 
1‘Leen mij uw oor, hemel, nu ik ga spreken, 
luister, aarde, naar wat ik zeggen zal. 
2Moge mijn onderricht neerdalen als regen, 
mogen mijn woorden zijn als milde dauw, 
als regen die de grond doordrenkt, 
lenteregen die het groen in bloei zet. 
3Want de naam van de HEER roep ik uit: 
de HEER is onze God, laat iedereen hem prijzen! 
4Hij is een rots, hij staat voor recht; 
alles wat hij doet is volmaakt. 
Trouw is God, rechtvaardig en zuiver, 
in hem is geen spoor van kwaad. 
5Maar zijn kinderen werden hem ontrouw: 
tot hun schande gaven zij hun kindschap op. 
Vals en trouweloos is dit volk. 
6Is dit uw antwoord aan de HEER? 
Hoe komt u zo dwaas? Waar is uw verstand? 
Is hij niet uw vader, uw schepper? 



Hij heeft u gemaakt, hij riep u tot leven. 
7Denk aan de tijden van weleer, 
verdiep u in het verre verleden. 
Vraag uw vader ernaar, hij zal het vertellen; 
vraag de oudsten en zij zullen verhalen. 
8Toen de Allerhoogste land toewees aan elk volk 
en de mensen ieder hun deel gaf, 
bepaalde hij de grenzen voor alle volken 
naar het aantal nazaten van Israël, 
9want voor de HEER gold dat volk als het zijne, 
Jakob was het deel dat hij zichzelf toemat. 
10Hij vond het in een dorre woestijn, 
in een niemandsland vol van gevaar. 
Hij omringde het met zorg en met liefde, 
koesterde het als zijn oogappel. 
11Zoals een arend over zijn jongen waakt 
en voortdurend erboven blijft zweven, 
zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, 
12zo heeft de HEER zijn volk geleid, 
hij alleen: geen andere god stond hem bij. 
 
Lied     Psalm 62 : 1 en 5 
     (Mijn ziel is stil tot God mijn Heer; 
      Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots) 
 
Inleiding op de Schriftlezing  
 
Schriftlezing    Lucas 13 : 29 – 35 (NBV) 
29Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen 
aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. 30En bedenk wel: er zijn laatsten die de 
eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’ 
31Precies op dat ogenblik kwamen er enige farizeeën die tegen hem zeiden: ‘Vertrek, ga weg 
van hier, want Herodes wil u doden!’ 32Hij antwoordde: ‘Zeg tegen die vos: “Let op, ik drijf 
demonen uit en vandaag en morgen genees ik mensen, en op de derde dag bereik ik de 
voltooiing.” 33Maar ik moet vandaag en morgen en de volgende dag op weg blijven, want het 
gaat niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem – 34Jeruzalem, Jeruzalem, dat de 
profeten doodt, en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet 
bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt, maar jullie hebben 
het niet gewild. 35Jullie stad wordt aan haar lot overgelaten. Ik verzeker jullie: jullie zullen mij 
niet meer zien, tot de tijd komt dat je zult zeggen: “Gezegend hij die komt in de naam van de 
Heer!”’ 
 
Lied     1008 : 1 en 3 
     (Rechter in het licht verheven; 
      Houd wat Gij hebt ondernomen) 
Preek 
 

Meditatief moment 
 

Lied     Heer, ik kom tot U (Opwekking 488) 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Collecten, de kinderen komen terug 
 
Slotlied    139b (Heer, U doorgrondt en kent mij) 
 
Zegen met driemaal gezongen Amen 
 
Uitleidend orgelspel 


