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Thema Jullie zijn Elohiem (Pnr.1158)  Johannes 10: 31-39 
Uitgesproken 6 november 2005 in het Open Hof te Kampen 
 
 
U luistert naar: een dienst waar meerdere gemeenteleden muziekale 
medewerking verlenen 
 
Ouderling van dienst Jacob Faassen 
Organist Martin de Jong 
 
 
Orde van de dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 8: 1 en 3 

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. 
 
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? 
 . 

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 uit Psalmen 82  
 
Zingen Psalm 8: 4 en 5 

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. 
 
5. Al wat er land of water heeft tot woning, 
het moet de mens erkennen als zijn koning: 
vogels en wild en al 't geduldig vee 
en wat er wemelt in de wijde zee. 

 
Gebed van verootmoediging 
 
Zingen Lied 379: 5 

5. Gij dan, Vader aller lichten, 
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die ons weder 't licht vergunt, 
trek ons innerlijk gezichte, 
tot der lichten middelpunt. 
Dit is Jezus, 't harte Gods, 
steeds van eeuwigheid geboren. 
Dit zij ook het deel mijns lots 
als des Vaders uitverkoren. 

 
Genadeverkondiging 
 
Zingen Wij danken u 
 
Aanwijzingen ten leven 
 
Zingen  Kan ik helpen 
 
Gebed 
 
Schriftlezing Johannes 10: 31-39 

31 Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze hem wilden 
stenigen, 32 zei Jezus: ‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u 
gedaan; waarom wilt u me stenigen?’ 33 ‘Voor een goede daad 
zullen we u niet stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar wel voor 
godslastering: u bent een mens, maar u beweert dat u God bent!’ 
34 Jezus zei: ‘Staat er in uw wet niet geschreven: “Ik heb gezegd: 
‘U bent goden’”? 35 De Schrift blijft altijd van kracht; als mensen 
tot wie God spreekt goden genoemd worden, 36 hoe kunt u mij, 
door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan 
beschuldigen van godslastering wanneer ik zeg dat ik Gods Zoon 
ben? 37 Als wat ik doe niet van mijn Vader komt, geloof me dan 
niet, 38 maar als dat wel het geval is en u gelooft me toch niet, 
geloof dan tenminste wat ik doe. Dan zult u begrijpen dat de 
Vader in mij is en dat ik in de Vader ben.’ 39 En weer wilden ze 
hem grijpen, maar hij ontsnapte.  

 
 
Zingen  Psalm 82: 1 

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. 

 
Schriftlezing Psalmen 82 

1 Een psalm van Asaf.  
 
God staat op in de hemelse raad,  
hij spreekt recht in de kring van de goden:  
2 ‘Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig  
en kiest u partij voor wie kwaad doen? sela  
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3 Doe recht aan weerlozen en wezen,  
kom op voor verdrukten en zwakken,  
4 bevrijd wie weerloos zijn en arm,  
red hen uit de greep van wie kwaad wil.  
 
5 U toont geen inzicht, geen begrip,  
en doolt in duisternis rond,  
de aarde wankelt op haar grondvesten.  
6 Ooit heb ik gezegd: “U bent goden,  
zonen van de Allerhoogste, allemaal.”  
 
7 Toch zult u sterven als mensen,  
ten val komen als aardse vorsten.’  
8 Verhef u, God, spreek recht op aarde,  
alle volken behoren u toe 
 

Zingen Psalm 82: 2 
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. 

 
Preek  
 
Zingen Lied  473: 1, 2 en 3 

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. 

 
 
Diaconale voorbede wordt gevraagd voor…. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Muziek  



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen Jullie zijn Elohiem 
 
 

 4 van 4 

 
Zingen Psalm 121 uit het project psalmen van nu 
 
Zegen 
 
Orgelspel 


