
18-10-2020  HEILOO, ORDE VAN DIENST 

 

 

DE VOORBEREIDING 

Mededelingen van de kerkenraad 

Aanvangslied: Psalm 89: 1 en 5  - “Ik zal zo lang ik leef, bezingen in mijn lied” 

 

1 Ik zal zo lang ik leef, bezingen in mijn lied 

des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 

Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 

hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 

Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 

een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 

 

5 Hemel en aarde, Heer, ’t is alles uw domein, 

o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn. 

Gij die de schepper zijt van ’t noorden en het zuiden, 

de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide. 

De wereld is van U, de wind en de getijden, 

al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden. 

 

Bemoediging en drempelgebed 

 

Onze hulp is de naam van de Eeuwige 

die hemel en aarde maakt  

die trouw is tot in eeuwigheid 

en niet loslaat het werk van zijn handen. 

 

Wij mensen kunnen U niet zien. 

Maar dit ene weten wij: 

alle licht kent U als bron 

en wij zoeken te leven in Uw licht 

laat ons U vinden; schenk ons uw Geest.  

Amen. 

 

Zingen: Lied 326: 1, 2, 5 en 6  - “Van ver, van oudsher aangereikt” 

 

1 Van ver, van oudsher aangereikt, 

een woord dat toch niet van ons wijkt, 

nabij en nieuw ons aangedaan, 

weer vlees geworden, opgestaan. 

 

2 Dit woord komt tot ons op de wind. 

Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 

gehoor bij mensen, onderdak. 

Dit woord, dat God van oudsher sprak. 

 

5 Van ver, van oudsher aangezegd, 

een naam, opnieuw op ons gelegd, 

een woord, dat onze monden vult, 

een lied, dat Gods gelaat onthult. 



 

6 O woord, zolang ons toegedaan, 

zet ons opnieuw tot zingen aan: 

gezegend, hier en overal 

die is, die was, die komen zal! 

 

Gebed om ontferming. 

 

 

 

 

DE SCHRIFT 

Over deze zondag 

Gebed bij de opening van de Schriften: Lied 333  - “Kom, Geest van God” 

 

Kom, Geest van God, maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt. 
 

Lezen:   Genesis 18: 16-33 

Toen stonden de mannen op vandaar. Ze lieten hun blik op Sodom rusten. Abraham liep 

met hen mee om hun uitgeleide te doen. De Eeuwige zei: Waarom zou ik voor Abraham 

verborgen houden wat ik ga doen? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk 

voortkomen, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. Want 

ik heb hem uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de 

weg te volgen die ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik 

verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Daarom zei de Eeuwige: ‘Er zijn ernstige 

beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. Ik 

zal afdalen om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord, gegrond zijn en zij 

verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’ 

Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham voor het aangezicht van 

de Eeuwige bleef staan. Abraham trad naar voren en zei: ‘Wilt u dan behalve de 

schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad vijftig 

onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad 

vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet 

doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen! Dan zouden schuldigen en 

onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen! Hij die rechter 

is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen?’  

De Eeuwige antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal ik omwille van 

hen de hele stad vergeving schenken.’  

Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel 

ik niets dan stof ben: stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken, zou u dan 

toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee,’ antwoordde hij, ‘ik zal haar niet 

verwoesten als ik er vijfenveertig aantref.’ Opnieuw sprak Abraham hem aan: ‘Stel dat het 

er maar veertig zijn.’ ‘Dan zal ik het niet doen omwille van die veertig.’ Toen zei hij: ‘Ik 

hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag door te gaan: stel dat het er 

maar dertig zijn.’ ‘Ik zal het niet doen als ik er dertig aantref.’ Hierop zei hij: ‘Ik ben zo vrij 

de Heer opnieuw aan te spreken: stel dat het er maar twintig zijn.’ ‘Dan zal ik de stad niet 

verwoesten omwille van die twintig.’ Abraham zei: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, 

wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen: stel dat het er maar tien zijn.’ ‘Dan zal 

ik haar niet verwoesten omwille van die tien.’ 

Zodra de Eeuwige zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg.  



En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde. 

 

Lezen: Matteüs 5: 13-16 

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan 

weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en 

vertrapt. 

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen 

blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te 

zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer 

bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 

 

Zingen: Lied 838: 1  - “O grote God die liefde zijt” 

 

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. 

Overdenking 

 

Zingen: Lied 992 - “Wat vraagt de Heer nog meer van ons” 

 

1 Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

dan dat wij recht doen en trouw zijn 

en wandelen op zijn weg? 

 

2 Wat vraagt de aarde meer van ons 

dan dat wij dienen en hoeden 

als mensen naar Gods beeld? 

 

3 Wat vragen mensen meer van ons 

dan dat wij breken en delen 

als ons is voorgedaan? 

 

4 Het is de Geest die ons beweegt 

dat wij Gods wil doen en omzien 

naar alles wat er leeft. 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

Gebeden: dank- en voorbeden 

                  stil gebed 

                  Onze Vader  

 

Inzameling van de gaven.  

Bestemming van de collecte: voedselbank Alkmaar.  

De voedselbank ondersteunt burgers die om zwaarwegende, financiële redenen een periode niet of slechts 

deels in hun eigen voedselvoorziening kunnen voorzien, door voedselpakketten aan hen te verstrekken.  

 



AFSLUITING EN ZEGEN 

Slotlied: Lied 315: 1 en 3  “Heb dank, o God, van alle leven” 

 

1 

 

Heb dank, o God van alle leven, 

die zijt alleen Uzelf bekend, 

dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 

uw licht en liefd' ons toegewend. 

Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 

nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 

en wat voor wijzen bleef verborgen 

werd kinderen geopenbaard. 

 

3 

 

Gemeente, aan wier aardse handen 

dit hemels woord is toevertrouwd, 

o draag het voort naar alle landen, 

vermenigvuldigd duizendvoud. 

Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen 

op mensengunst of -heerlijkheid? 

't Verwaait als gras en weidebloemen. 

Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

 

Zegen 

 


