Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen
Thema
Uitgesproken

Naftali

Naftali (Pnr. 1302)
23 augustus 2009

Genesis 49:21
in het Open Hof te Kampen

U luistert naar:
Een leerdienst in een serie over de kinderen van Jakob, ditmaal Naftali.
Orde van de dienst:
Zingen

Psalm 89: 3
3. Uw macht bezingen, HEER,
de engelen in koor.
Het loflied van uw trouw weerklinkt
de hemel door.
Geen enkel schepsel, HEER,
hoe hoog in 't licht gezeten,
hoe bovenaards in glans,
kan met uw macht zich meten.
Ja Gij zijt zo geducht,
dat al de hemelingen
in eerbied en ontzag
uw grote troon omringen.

Stil gebed
Bemoediging en Groet
Klein Gloria
Aanvangstekst Genesis 49: 21
21 Naftali, een hinde in vrijheid,
die prachtige kalveren werpt.
Zingen

Psalm 89: 5 en 6
5. Hemel en aarde, HEER, 't is alles uw domein,
o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn.
Gij die de schepper zijt van 't noorden en het zuiden,
de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide.
De wereld is van U, de wind en de getijden,
al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden.
6. Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand,
uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand.
Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden,
en als herauten gaan U voor op al uw schreden
uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede.

Gebed om de opening van het Woord.
Schriftlezing Genesis 30: 7 en 8
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7 Opnieuw werd haar slavin Bilha zwanger, en ze baarde Jakob nog
een zoon. 8 ‘Ik heb een zware strijd met mijn zuster gevoerd,’ zei
Rachel, ‘maar ik heb gewonnen.’ Ze noemde het kind Naftali.
Genesis 49: 21
21 Naftali, een hinde in vrijheid,
die prachtige kalveren werpt.
1 Koningen 7: 13 en 14
13 Koning Salomo liet een zekere Chiram uit Tyrus komen. 14 Deze
Chiram was de zoon van een weduwe uit de stam Naftali. Zijn vader
kwam uit Tyrus, waar hij bronsgieter was geweest. Chiram bezat
alle kennis en vakmanschap die nodig zijn voor het vervaardigen
van brons- en koperwerk. Hij trad bij Salomo in dienst en maakte al
het brons- en koperwerk dat de koning hem opdroeg te
vervaardigen.
1 Korinthe 2: 1-5
1 Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God
te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke
welsprekendheid of wijsheid. 2 Ik had besloten u geen andere
kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde.
3 Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en
onzeker. 4 De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door
wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, 5 want uw
geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de
kracht van God.
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.
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,
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dat uw Heilge Geest er woon'.
Preek
Zingen

Lied 463
1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.
2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.
3. O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond.
4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.

Geloofsbelijdenis
Zingen

Lied 465: 1
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.

Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen

Lied 192
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1. O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de Prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.
2. Bewaar mij dat ik roemen zou
dan in mijns Heren Christi dood.
Al wat ik anders noemen zou
is niets bij dit mysterie groot.
3. O angst en liefde, ondereen
vermengd als water en als bloed,
zij wijzen naar het wonder heen
van Hem die op de aarde boet.
4. Het rode bloed, zijn koningskleed
bedekt het schandelijke kruis,
dat wordt door alles wat Hij leed
de levensboom van 't paradijs.
5. En door zijn dood en door zijn bloed
is nu de wereld dood voor mij.
Ik ben gestorven, maar voor goed
van heel de dode wereld vrij.
6. De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.
Zegen
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