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Thema Gods hulp ligt voor de deur (Pnr. 1236)  Lukas 16: 19 t/m 31 
Uitgesproken 18 november 2007 in de oude kerk te Zoetermeer 
 
 
U luistert naar  een kerkdienst gehouden in de oude kerk te Zoetermeer op 18 
november 2007. Op het orgel Ronald de Jong. De preek in deze dienst is eerder 
gehouden in het open hof te Kampen op 30 september 2007 
 
Orde van de dienst: 
 
Stil gebed 
 
Zingen Psalm 80: 1 

O God van Jozef, leid ons verder, 
hoor ons en wees weer onze herder; 
gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 

 
 
Bemoediging en Groet 
 
Aanvangstekst Lukas 16: 17  

17 Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar 
één tittel van de Thora wegvalt.  

 
Zingen Psalm 80: 2, 3 en 4 

2. Wek op uw kracht en kom bevrijden 
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 
Die troont daar op de cherubim, 
gedenk uw dienaar Efraïm, 
laat zijn gebed niet onverhoord! 
Herder Israëls, leid ons voort! 
 
3. God der heerscharen, Here HERE! 
Hoe lang zult Gij uw volk verteren? 
Gij spijzigt ons met tranenbrood, 
Gij drenkt ons hart met spot en nood; 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
 
4. Gij hebt een wijnstok uitgegraven, 
die, dank zij uw genadegaven, 
gegroeid stond in Egypteland, 
en hem naar Kanaän verplant. 
Daar kwam hij eerst tot volle groei, 
berg na berg dekkend met zijn bloei. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Lied 434: 5 

5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
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christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Lukas 16: 19 t/m 31 

19 Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in 
purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig 
feestvierde. 20 Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort 
van zijn huis, overdekt met zweren. 21 Hij hoopte zijn maag te 
vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar 
er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. 22 Op 
zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen 
weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf 
en werd begraven. 23 Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig 
gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met 
Lazarus aan zijn zijde. 24 Hij riep: “Vader Abraham, heb 
medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het 
topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te 
verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” 25 Maar Abraham 
zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je 
leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft 
gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. 26 Bovendien 
ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar 
jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons 
kan oversteken.” 27 Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, 
vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28 want ik 
heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet 
net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.” 29 Abraham 
zei: “Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen 
luisteren!” 30 De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als 
iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer 
komen.” 31 Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de 
profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er 
iemand uit de dood opstaat.”’  

 
Zingen Psalm 119: 14 en 17 

14. Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, 
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. 
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. 
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. 
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, 
immers uw knecht is tot uw dienst genegen. 
 
17. Neem van mijn mond het woord der waarheid niet. 
Gij moet uw wil en wet mij openbaren. 
Mijn hart gaat uit naar wat Gij mij gebiedt, 
altoos en immer zal ik dat bewaren. 
Gij maakt ruim baan voor wie uw wet ontziet. 
Ik volg uw licht, daar zal ik wel bij varen. 
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Preek  
 
Zingen Psalm 119: 40 en 42 

40. Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
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. 
 
42. Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid 
mij tot een deel en erfenis gegeven 
waarin mijn ziel zich dag aan dag verblijdt. 
Uw wet, o HEER, staat in mijn hart geschreven, 
uw wil doen is mijn lust te allen tijd, 
U te beminnen is geheel mijn leven. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied : 62 

. Wie oren om te horen heeft,  
hore naar de wet die God hem geeft: 
gij zult geen vreemde goden, 
maar Mij alleen belijden voortaan. 
Hoor, Israël, mijn geboden. 
 
2. Bemint uw Heer te allen tijd, 
dient Hem met alles wat gij zijt, 
aanbidt Hem in uw daden. 
Dit is het eerste en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 
 
3. Biedt uw naaste de helpende hand, 
spijzigt de armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
doet dit, en gij zult leven. 
 
4. De macht der liefde is zo groot, 
geen water blust haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken. 
Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord, 
God heeft het tot ons gesproken. 

Zegen 


