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Thema Gods partners zijn (Pnr.1170) Micha 6: 8 
Uitgesproken 29 januari 2006 in het Open Hof te Kampen 
   Leerdienst- Tenachon 1 
 
 
U luistert naar: 
De eerste preek in een serie over rabbijnse theologie, gehouden op 29 januari 2006 in het 
Open Hof te Kampen 
 
Orde van de dienst: 

Zingen:Psalm 8: 1 
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 

Stil gebed 

Bemoediging en Groet 

Klein Gloria 

Aanvangstekst Micha 6: 8 
8 Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist HEERE van u, 
dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te 
wandelen met uw God? 
  

Zingen Psalm 8: 3, 4 en 6 
3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 
de maan, de duizend sterren die daar branden, 
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 
 
4. Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 
Gij doet hem heersen over zee en land, 
ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand 
 
6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 
Heer, onze God, hoe vol van majesteit 
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 

 
Gebed om de opening van het Woord. 

Schriftlezing Exodus 24: 1-8 
1 Tot Mozes zeide Hij: Klim op tot de HERE, gij en Aäron, Nadab en Abihu en 
zeventig van de oudsten van Israël en buigt u van verre neder. 2 Maar Mozes 
alleen zal tot de HERE naderen, zij echter zullen niet naderen, en het volk zal 
niet met hem opklimmen.  
3 Toen kwam Mozes en deelde het volk al de woorden des HEREN en al de 
verordeningen mee, en het gehele volk antwoordde eenstemmig: Al de 
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woorden, die de HERE gesproken heeft, zullen wij doen. 4 En Mozes schreef al 
de woorden des HEREN op. Vroeg in de morgen bouwde hij een altaar onder 
aan de berg, met twaalf opgerichte stenen overeenkomstig de twaalf stammen 
van Israël. 5 Toen zond hij de jongelingen der Israëlieten heen, en zij brachten 
brandoffers en offerden stieren als vredeoffers voor de HERE. 6 Daarop nam 
Mozes de helft van het bloed en deed het in bekkens, en de andere helft van het 
bloed sprengde hij op het altaar. 7 Hij nam het boek des verbonds en las het 
voor de oren van het volk en zij zeiden: Alles wat de HERE gesproken heeft, 
zullen wij doen en daarnaar zullen wij horen. 8 Toen nam Mozes het bloed en 
sprengde het op het volk en hij zeide: Zie, het bloed van het verbond dat de 
HERE met u sluit, op grond van al deze woorden. 

Schriftlezing Jesaja 43: 10-13 
Gij zijt, luidt het woord des HEREN, mijn getuigen, en mijn knecht, die Ik 
verkoren heb, opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; 
vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. 11 Ik, Ik ben de 
HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser. 12 Ik heb verkondigd, verlost en 
doen horen, en ben geen vreemde onder u; gij toch zijt mijn getuigen, luidt het 
woord des HEREN, en Ik ben God. 13 Ook voortaan ben Ik dezelfde en 
niemand redt uit mijn hand. Ik werk, en wie zal het keren? 

Schriftlezing Johannes 10: 31-36 
31 De Joden droegen weder stenen aan om Hem te stenigen. 32 Jezus 
antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken doen zien vanwege mijn Vader; 
om welk van die werken wilt gij Mij stenigen? 33 De Joden antwoordden Hem: 
Niet om een goed werk willen wij U stenigen, maar om godslastering en omdat 
Gij, een mens, Uzelf God maakt. 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? 
 

Zingen Lied 473: 1, 2, 3 en 4 
1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 
4.  Neem mijn zilver en mijn goud, 
 dat ik niets aan U onthoud. 
 Maak mijn kracht en mijn verstand  
tot een werktuig in uw hand. 
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Preek 
 
Zingen Psalm 82 

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! 

 
Dankgebed  
 

Inzameling van de gaven 

Zingen Geloofsbelijdenis 

Zegen 


