
Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  Leef als een kind dat bij moeder speelt 

 1 van 3 

Thema :Leef als een kind dat bij moeder speelt.(Pnr. )  Jacobus 1: 1-8 
Uitgesproken :3 oktober 1993 te Zoetermeer 
 
U luistert naar:  
 
Ouderling van dienst   
Organist    
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Lied 409: 1 

Laat ons de Heer lofzingen, 
juicht, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zijn woord. 
Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen Lied 21: 1, 2 en 3 

1. Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
2. Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 
zij keren eens tot aarde weer; 
rijkdom en macht, het gaat alles verloren, 
niemand gedenkt hun daden meer. 
Machtigen wanklen in hun waan, - 
roepen wij dan de Here aan. 
Halleluja! Halleluja! 
 
3. Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft? 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 

 
Geloofsbelijdenis 
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Zingen Psalm 62: 1 
1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

 
Gebed voor de opening van het Woord 
 
Zingen Lied 291: 1 

1. Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 
des Heilands woorden zijn gewis. 
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
maar nooit een vriend als Jezus is. 
Wat zou ooit zijne macht beperken? 
't Heelal staat onder zijn gebied! 
En wat zijn liefde wil bewerken, 
ontzegt Hem zijn vermogen niet. 

 
Schriftlezing Jacobus 1: 1-8  
1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Here Jezus Christus, groet de 
twaalf stammen in de verstrooiing. 
2 Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei 
verzoekingen valt,  
3 want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. 
 4 Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en 
onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. 
5 Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God 
daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem 
gegeven worden. 
 6 Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie 
twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd 
wordt.  
7 Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen,  
8 innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. 

  
Preek 
 
Zingen Psalm 27: 4, 5 en 6 

4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: `Zoek mijn aangezicht'. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, HEER! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart! 
 
5. Laat mij toch nimmermeer uw toorn verwekken, 
verstoot hem niet die U in zwakheid dient. 
Zoudt Gij uw heerlijk aangezicht bedekken, 
zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend. 
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Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit! 
Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit: 
Gij zijt de helper die mij niet verlaat, 
als vader en als moeder van mij gaat. 
 
6. Wijs mij de wegen die ik zal betreden, 
maak nu de paden effen voor mijn voet. 
Als mij benauwt een drieste leugenrede, 
leer mij de woorden die ik zeggen moet. 
O geef mij aan mijn lasteraars niet prijs, 
als zij mij kwellen met een vals bewijs. 
Mijn God, zij blazen nijd en snuiven haat: 
wees Gij de helper die mij niet verraadt. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 121 

1. Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn HERE, die 
dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen. 
 
2. Uw wankle voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, / Israëls wachter wezen. 
 
3. De HEER brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht / houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, / de maan doet niets ten kwade. 
 
4. De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren. 

 
Zegen 
 


