
Evangelische Broedergemeente Zeist 

Preekdienst  

op 5 februari 2023 

Septuagesima 
 

 
 
 

Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld 
leggen wij onze smeekbede aan u voor,  

maar omdat uw barmhartigheid groot is.   

Daniël 9:18b 
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Muziek  

Openingslied ● Gezangboek 52:1-3 

G Heer Jezus, o Gij dageraad, 

wend naar ons toe uw lief gelaat. 
Uw Geest die in de waarheid leidt 
zij onze gids in deze tijd. 

 
Geef dat ons hart mag zijn gericht 
op U die ons verstand verlicht, 

opdat uw naam ons steeds nabij, 
uw lof op onze lippen zij, 
 

totdat met alle englen saam 
wij zingen: "Heilig is Gods naam!" 
en zien U in het zalig licht 

van aangezicht tot aangezicht. 

Begroeting 

Openingsliturgie 

De gemeente staat op. 

L Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde 
gemaakt heeft - de HEER die ons altijd beschermt. Zijn trouw 

duurt eeuwig. Hij laat het werk van uw handen niet los. 

G Amen. 
 

L Deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd,  
want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht. 
 

G Laat ons Hem halleluja zingen,                                                      434:1 
die ons redde door zijn macht. 
't Eigen leven zij voor alle dingen  

tot een offer Hem gebracht. 
Neem ons, Heer, zoals wij biddend hopen,  
in uw armen, voor de zondaars open. 

Zalig hij die tot U vliedt,  
Gij verstoot hem zeker niet.               
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L Ach Heer, grote en geduchte God, die het verbond nakomt en 

vol medelijden bent voor hen die U liefhebben en zich aan uw 
geboden houden: 

G wij hebben gezondigd en kwaad gedaan,  

wij hebben goddeloos gehandeld  
en zijn opstandig geweest,  
wij zijn afgeweken van uw geboden en wetten.  

L Hopelijk bent u, Heer onze God  barmhartig en vergevingsgezind. 

G Mijn God, buig uw oor naar ons en luister!  
Open uw ogen en zie. 

L Niet op grond van onze verdiensten 
richten we onze smeekbeden tot U 

G maar op grond van uw grote barmhartigheid. 

 
G Bewaar ons het geloofslicht, Heer,                                               408:1 

de blik op uwen dood;  

een vast vertrouwen meer en meer  
op U, onz’ Vriend in nood; 
de troost dat wij U toebehoor’n,  

de blijde dankbaarheid daarvoor. 
De liefde, brandend door uw gloed.  
Blijf Gij ons hoogste goed!  

 
De gemeente gaat zitten. 

 

L Christus, Lam van God 
G Hoor en verhoor ons! 

L Voor onverschilligheid en ongeloof, voor alle dwaalleer, voor 

alles wat uw eer tekort doet, voor alle zonde en voor de eeuwige 
dood. 

G Behoed ons, Here God. 

Wij zwakke mensen bidden: Verhoor ons, Here God.  

L Regeer zelf uw algemene, christelijke kerk als haar Oudste en 
Herder. Geef aan de voorgangers in uw kerk woorden tot heil en 

een leven dat u behaagt. Roep trouwe medewerkers voor de 
opbouw van uw koninkrijk en vorm zelf de harten van de mensen 
die zich op uw dienst voorbereiden. 
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Laat allen, die in uw naam gedoopt zijn, vrijmoedig belijden 

“Jezus Christus is mijn Heer”. Bevestig ons in geloof, hoop en 
liefde. 

G Verhoor ons Here God. 

L Heer, laat het ons zijn aan te zien , dat wij leden van uw 
Gemeente zijn. U bent een God van vrede en gerechtigheid.  
Dat wij U mogen behagen en in liefde samen wonen. 

G Verhoor ons, Here God. 

L Moedig ons aan om meewerken, dat uw naam onder alle volken 
geheiligd wordt, en help ons tot een zegen te zijn op de plaats 

waar Gij ons hebt gesteld. Ja, Gij God boven alles te prijzen tot 
in eeuwigheid. 
 

G Amen ja! Met zijn gena                                                    277:4 
gaat Jezus Christus ons vooraan.  
Hij gedenkt ons en Hij schenkt  

meer dan wij bidden en verstaan.  
Zijn genade, rijk en vrij,  
brengt gewis tot stand wat Hij  

tot ons eeuwig heil besloot.  
Amen ja, zijn liefde is groot!        

Woord en lied voor de kinderen • Op toonhoogte 508 
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Liefde die echt is, een hart dat oprecht is,  
dat wil Hij geven aan jou en aan mij. 

Geld en juwelen dat kunnen ze stelen,  
maar rijkdom van binnen daar kan niemand bij. 

 
De gemeente staat op. 

Gebed 

De gemeente gaat zitten. 

Lezing uit het Oude Testament • Jeremia 9:22-23 

22Dit zegt de HEER: 
De wijze moet zich niet beroemen op zijn wijsheid, 

de sterke niet op zijn kracht, 
de rijke niet op zijn rijkdom. 
23Wil iemand zich op iets beroemen, 

laat hij zich erop beroemen dat hij Mij kent 
en inziet dat Ik, de HEER, dit land liefde schenk, 
rechtvaardigheid en recht, 

want daar schep Ik behagen in – spreekt de HEER. 
 



6 

 

Lied • Gezangboek D 791:1-2 

 
 

Hij spreekt als in de dagen 
toen Hij de wereld schiep. 

Laat zwijgen angst en klagen! 
Nu geldt alleen: Hij riep. 
Zijn Woord, het altijd trouwe, 

dat God ons garandeert, 
komt mij opnieuw ontvouwen: 
de leerling die Hem eert. 
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Lezing uit het Nieuwe Testament • Matteüs 9:9-13 

9Toen Jezus van daar verderging, zag Hij bij het tolhuis een man 
zitten die Matteüs heette, en Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Hij stond 
op en volgde Hem. 10Toen Hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, 

kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met 
Hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. 11De farizeeën 
zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw meester 

met tollenaars en zondaars?’ 12Hij hoorde dit en gaf als antwoord: 
‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. 
13Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil Ik, 

geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, 
maar zondaars.’ 
 

Lied • Gezangboek 389:1.4 

G Het heil des hemels werd ons deel 
alleen door Gods genade. 

Wij werkten en wij wonnen veel, 
maar alle winst bleek schade. 
’t Geloof ziet Jezus Christus aan: 

wat Hij deed is genoeg gedaan 
voor al wie leeft op aarde. 

 

Want wie hier leeft op zijn gezag, 
die is voor God rechtvaardig, 
hij vindt zijn hand en elke dag 

tot goede werken vaardig; 
als nieuw wordt rond hem het bestaan, 
en in hem vangt het voorjaar aan 

van ’s Heren nieuwe aarde. 

Verkondiging 

Lied • Gezangboek 18:1.3.4.6 

G Nu laat ons God de Here  
 dankzeggen en Hem eren, 

 want goed zijn alle dingen  
 die wij van Hem ontvingen. 
 

 



8 

 

Een arts is ons gegeven  

die zelve is het leven: 
Christus voor ons gestorven,  
heeft heil voor ons verworven. 

 
Hij heeft aan ons vergeven  
de schuld en schenkt ons leven. 

Bij U, o God, bezitten  
wij schatten ongeweten. 
 

Behoud ons in uw waarheid,  
geef ons op aarde vrijheid, 
met alle mensen samen  

uw Rijk hier te beamen. 
 

Mededelingen & Collecte 

Collecte 1: EBG onderzoek 
slavernijverleden 

Collecte 2:  
Kinder- en jeugdwerk EBG Zeist 

  

 

Inzamelen collecte met muziek en lied • Gezangboek 373:1.3 

G Kom tot uw Heiland, toef langer niet, 
kom nu tot Hem, die redding u biedt; 

die ook voor u de hemel verliet, 
hoor naar zijn roepstem: Kom! 
Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon 

van de zaalgen, juichend bij Gods Zoon, 
als zij vergaadren rondom de troon, 
daar waar de englen staan. 

 
 



9 

 

Wil toch bedenken, Hij is nabij: 

volg dan zijn stem, ook u maakt Hij vrij. 
Luister, Hij spreekt tot u en tot mij: 
"Komt tot Mij, zondaars, komt!" 

Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon 
van de zaalgen, juichend bij Gods Zoon, 
als zij vergaadren rondom de troon, 

daar waar de englen staan. 

De gemeente staat op. 

Dankgebed en Voorbede afgesloten met: 

L Daarom mogen wij bidden: 

G Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde 
geheiligd, uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede,            
op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze 
schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, en 

leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. 
 

 
 

 

De gemeente gaat zitten. 
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Slotwoord 

Slotlied • Gezangboek 407:1.3 

G Heer Jezus, wil ons geven  
 ’t geloof, dat dag en nacht 

uit uw gena wil leven,  
van U zijn heil verwacht. 
O Heer, laat ons gemoed,  

gereinigd door uw bloed, 
steeds vaster zijn verbonden  
met U, ons hoogste goed! 

 
De rijkdom van uw gaven  
hebt Gij voor ons bereid. 

Och dat elk zich mocht laven  
aan deze bron altijd! 
Uw vriendlijk aangezicht  

zij steeds op ons gericht, 
opdat wij vrede ontvangen  
en wandlen in het licht. 

De gemeente staat op. 

Zegen 

L De Here zegene u en behoede u; 

de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; 
de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

 
 

G 

 

De gemeente gaat zitten. 

Muziek 


