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Thema Tel uw zegeningen (Pnr. 1350)  Lukas 17: 11-19 
Uitgesproken 10 oktober 2010 in het Open Hof te Kampen 
 
Kerkelijk jaar 4e zondag van de herfst, 20e na Pinksteren 
 
 “Ik ben het die je redt” zegt de Heer (Psalm 35: 3b) 
 
 De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen, 
 Hij bevrijdt hen uit de nood ( Psalm 34: 18) 
  
 Op het leesrooster staat Luks 17: 11-19, 
 De tien melaatsen en de dankbare Samaritaan. 
 
Synagogaal jaar 2 Chesjwan 
 Op het leesrooster stond gisteren Genesis 6: 9 – 11:32 (Noach) 
 
U luistert naar: een opname van 10 oktober 2010 om 9.00 uur. 
 
Ouderling van dienst Klaas Eigelaar  
Muzikale begeleiding Henk Kamphof 
 
Orde van de dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 78: 1 en 2 

1. Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. 
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen. 
Verborgenheden wil ik openbaren, 
een van oudsher ons doorgegeven mare, 
roemrijke daden door de Heer volbracht, 
zijn grote wondren en zijn grote kracht. 
 
2. Laat ons wat onze vaderen vertelden 
doorgeven en aan onze kindren melden. 
't Getuigenis aan Israël geschonken, 
het heil dat van de hemel heeft geklonken, 
het is een licht dat ons ten leven leidt, - 
ons en alwie door ons wordt ingewijd. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria Ere zij de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, als in den 
 beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
 Amen.  
 
Aanvangstekst Psalm 34: 18, 19 

18 De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen,  
hij bevrijdt hen uit de nood,  
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19 gebroken mensen is de HEER nabij,  
hij redt wie zwaar wordt getroffen.  
 

Zingen Lied 465: 1, 2 en 3 
1. Van U zijn alle dingen, 
van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen 
die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer. 
 
2. Nog voor wij U iets vragen, 
voorkomt Gij ons gebed. 
Gij hebt aleer wij klagen, 
op onze nood gelet. 
Gij helpt de last ons dragen, 
Gij steunt bij elke tred, 
zelfs bij de zwaarste plagen 
zijt Gij de God die redt. 
 
3. Hoe kent Gij al mijn noden, 
waarin Gij trouw voorziet. 
Gij geeft geen steen voor broden, 
een slang voor vissen niet! 
Wie komt tot U gevloden, 
wien Gij geen redding biedt? 
Gij laat de zondaar noden, 
nog eer hij tot U vliedt. 

 
Gebed om ontferming 
 
Zingen Psalm 34: 7 

7. Wie God roept hoort Hij aan 
en Hij verlost wie is benard. 
Hij zal gebrokenen van hart 
in gunst terzijde staan. 
Wie 's HEREN recht betracht 
vindt in de wereld droefenis, 
maar God, die zijn verlosser is, 
blijft op zijn heil bedacht. 

 
Lofprijzing 
 
Zingen  ELB 218: 3 

Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
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Jezus Christus is de Heer! 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Lukas 17: 11-19 

11 Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van 
Samaria en Galilea. 12 Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, 
kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze 
bleven op een afstand staan. 13 Ze verhieven hun stem en riepen: 
‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ 14 Toen hij hen zag, zei 
hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen 
werden ze gereinigd. 15 Een van hen, die zag dat hij genezen was, 
keerde terug en loofde God met luide stem. 16 Hij viel neer aan 
Jezus’ voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. 
17 Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen 
anderen? 18 Wilde niemand anders terugkomen om God eer te 
bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ 19 Hij zei tegen de 
Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’  

 
Zingen ELB 327a  

Tel uw zegeningen één voor één. 
Tel ze alle en vergeet er geen. 
Tel ze alle, noem ze één voor één 
en je ziet Gods liefde dan door alles heen. 

 
De kinderen mogen naar de nevendienst 
 
Schriftlezing Jesaja 40: 18-21 

18 Met wie wil je God vergelijken,  
hoe is hij uit te beelden?  
19 Met een godenbeeld misschien?  
Dat is door een ambachtsman gemaakt,  
door een edelsmid overtrokken  
met goud en zilverbeslag.  
20 Met een beeld, opgericht op een bergtop?  
Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt,  
met zorg gekozen door een vakman,  
die een godenbeeld wil maken dat niet omvalt.  
 
21 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?  
Is het je niet van meet af aan verteld?  
Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld?  

 
Preek  
 
Zingen Lied 465: 4 en  5 

4. O mocht ik U beminnen 
gelijk Gij mij bemint, 
laat heilge vrees van binnen 
mij leiden als uw kind! 
Mocht ik die rijkdom winnen, 
die roest noch mot verslindt, 
en werden nooit mijn zinnen 
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door ijdle glans verblind! 
 
5. U zal ik eeuwig eren, 
die eeuwge goedheid zijt! 
U blijve, Heer der heren, 
geheel mijn hart gewijd. 
Wat kan ik niet ontberen 
wanneer uw hand mij leidt, 
wat vuriger begeren 
dan uwe heerlijkheid! 

 
Diakonale voorbede wordt gevraagd voor… 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling ven de gaven 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Zingen Lied 44 

1. Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 
2. Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 
3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 


