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Thema:    Oog om oog, en tand om tand (Pnr. 1598) Tekst: Exodus 21:12-25  
Uitgesproken 11 februari 2018 om 14.30 uur te Wilsum  
 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen  Psalm 72: 1 en 7   

1 Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan 's konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvlen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 
 
7 Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Isrel leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervull' de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 
 

Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Inleiding 
 
Zingen  Psalm 15: 1 en 2 

1 Wie zult Gij noden in uw tent, 
wie op uw heilge berg doen wonen? 
Hem die, o Heer, uw recht niet schendt, 
in heel zijn wandel U erkent, 
die zult Gij U een gastheer tonen. 
 
2 Wie wordt er in uw huis geëerd? 
Wiens hart niet overlegt ten kwade, 
wiens tong geen goed in kwaad verkeert, 
die van zijn naaste onheil weert 
en hem nooit krenken zal of smaden. 
 

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 

Schriftlezing: Galaten 5: 13-15 
13. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik 
die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien 
elkaar in liefde, 14. want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 
‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, 
pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 
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Schriftlezing: Exodus 21: 12-25 
12. Wie een ander zodanig slaat dat deze sterft, moet ter dood 
gebracht worden. 13. Maar in het geval dat hij het niet met opzet 
deed en God zijn hand bestuurde, kan hij vluchten naar een plaats 
die ik jullie zal aanwijzen. 14. Wanneer iemand een ander echter 
verraderlijk vermoordt, met voorbedachten rade, mag je hem zelfs 
van mijn altaar weghalen om hem ter dood te brengen. 15. Wie zijn 
vader of moeder mishandelt, moet ter dood gebracht worden. !" 16. 
Wie iemand ontvoert, moet ter dood gebracht worden, of hij de 
ander nu als slaaf verkocht heeft of hem nog in zijn bezit heeft. 17. 
Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden. 
18.Wanneer twee mannen ruziemaken en de een de ander zodanig 
met een steen of met zijn vuist slaat dat hij niet sterft maar wel het 
bed moet houden, 19. en hij weer op de been komt en met behulp 
van een kruk weer buiten kan lopen, dan gaat degene die hem 
geslagen heeft vrijuit. Wel moet deze hem de gedwongen rusttijd en 
de kosten van zijn herstel vergoeden. 20. Wanneer iemand zijn slaaf 
of slavin met een stok slaat en hij of zij sterft ter plekke, dan moet 
er vergelding plaatsvinden. 21. Als de slaaf of slavin nog enkele 
dagen in leven blijft, gaat de eigenaar vrijuit; door het verlies van 
zijn eigendom is hij genoeg gestraft. 22. Wanneer twee mannen aan 
het vechten zijn en een van hen een zwangere vrouw raakt met als 
gevolg dat zij een miskraam krijgt, maar ze heeft verder geen letsel 
opgelopen, dan moet een boete worden geëist waarvan de hoogte 
door haar echtgenoot wordt vastgesteld; de rechters moeten op de 
betaling toezien. 23. Heeft ze wel ander letsel opgelopen, dan geldt: 
een leven voor een leven, 24. een oog voor een oog, een tand voor 
een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet, 25. een 
brandwond voor een brandwond, een kneuzing voor een kneuzing, 
een striem voor een striem. 

 
Zingen Lied 326: 5 

5 O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luistren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 
 

Prediking 
 
Zingen Lied 473: 1,2,3,4 en 5 

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. 
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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. 
 
5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw Heilge Geest er woon'. 
 

Apostolicum 
 
Zingen  Lied 44: 3 

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. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 485: 1 en 3 

1 O Christus, wees geprezen! 
Gij hebt ons vrij gemaakt 
om nooit meer slaaf te wezen, 
weerloos en zwak en naakt. 
Gij hebt ons uitverkoren 
om, aan Uzelf gelijk, 
als koningen herboren 
te heersen in uw rijk. 
Dat wordt nog niet geweten, 
dat is sinds lang vergeten, 
dat houdt voor ons verborgen 
de Mensenmoordenaar; 
maar eenmaal, op uw morgen, 
dan wordt het openbaar. 
 
3 Geef dat wij als bevrijden 
nu zonder vrees of blaam 
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met deze vijand strijden, 
o Christus, in uw naam, 
ontmaskerend de machten 
waarin hij zich vermomt, 
terwille van wie smachten 
of niet de vrijheid komt. 
Laat al wie zijn gebonden, 
vervolgd, verdrukt, geschonden 
bij ons zich veilig weten. 
Maak ons aan U gelijk, 
Christus naar wie wij heten, - 
voorboden van uw rijk. 
 

Zegen 
 


