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Jeroen de Haan maakte legt aan de speeltafel o.a. uit wat de verschillen zijn tussen in de  
melodie ‘Dies sind die heilgen zehn Gebot’ zoals Bach die kende en zoals wij die zingen. Ook 
licht hij deels toe hoe Bachs bewerking BWV 678 in elkaar zit. Klik hier voor de toelichting. 
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Orgelspel: ‘Dies sind die heilgen zehn Gebot’, BWV 679, Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Welkom 
 
Gelofte - Votum  
v.  In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
a.  Amen.  
 
Bemoediging – Adjutorium 
v.   Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a.  die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Psalm 66: 6, 7 omsloten door antifoon ‘Halleluja! Maak het bekend, verkondig het luid, bazuin 
het overal rond: De Heer heeft zijn volk verlost! Halleluja, Halleluja!’ 
 
Gebed 
 
Inleiding op de lezing 

 
Lezing uit het Oude Testament (volgens het alternatieve rooster):   
Exodus 20: 1 - 21  (Naardense bijbel) 
 

1 God spreekt 
al déze woorden en zegt: 

2 ik ben de ENE, God-over-jou, 
die jou heb uitgeleid uit het land van Egypte, 
   uit het dienaarshuis. 

3 Niet zal dít er voor jou wezen: 
   ándere goden, bij mijn aanschijn! 

4 Niet zul je voor jezelf maken 
   een snijbeeld of welke gestalte ook 
die is in de hemelen boven, 

https://www.youtube.com/channel/UC20oe2MTZyOWsuxXgDtv14A
https://youtu.be/B720h4EAfmM


die is op het aardland beneden 
of die is in de wateren onder het aardland! 

5 Níet zul je je voor hen buigen 
en níet zul je hen dienen; 
want ik, 
de ENE, God-over-jou, ben een naijverig God 
die onrecht van vaders aan zónen bezoekt, 
   aan derden en vierden 
   van hen die mij haten; 

6 en die vriendschap bewijst aan dúizenden: 
aan hen die mij liefhebben 
   en mijn geboden bewaken! 
•• 

7 Níet aanheffen zul je de naam 
   van de ENE, God-over-jou, 
   voor valse zaken; 
want niet ongestraft laat de ENE 
wie zijn naam aanheft voor valse zaken! 
• 

8 Gedenk de dag van de sabbat,- het rusten, 
   door die te heiligen; 

9 een zestal dagen mag je dienen 
en al je werk doen, 

10 en de zevende dag is 
   een sabbat voor de ENE, God-over-jou; 
níet doen zul je welk werk ook: 
   jij, je zoon, je dochter, 
je dienaar, je dienstmaagd, je vee 
noch de zwerver-te-gast die in je poorten is. 

11 Want in zes dagen heeft de ENE 
   de hemelen en het aardland gemaakt, 
de zee en al wat er in hen is, 
en hij hield rust op de zevende dag; 
daarom 
heeft de ENE de sabbatdag gezegend 
   en hem geheiligd! 
•• 

12 Eer je vader en je moeder; 
opdat je dagen lang mogen worden 



op de –rode– grond 
die de ENE, God-over-jou, aan jou geeft! 
•• 

13 Níet doodslaan zul je; 
•• 

14 níet vreemdgaan zul je; 
•• 

15 níet stelen zul je en 
•• 

16 níet antwoorden zul je over je naaste 
   als een getuige die liegt!- 

17 níet begeren zul je het huis van je naaste; 
niet begeren zul je 
de vrouw van je naaste, 
zijn dienaar, zijn dienstmaagd, 
   zijn os, zijn ezel, 
ja, al wat van je naaste is! 
• 

18 Heel de gemeente, als ze zien 
   de donderstemmen, de bliksemschichten, 
de stem van de ramshoorn 
en de rokende berg; 
als de gemeente dat ziet, wankelen ze 
en gaan ver weg staan. 

19 Ze zeggen tot Mozes: 
spreek jij met ons en we zullen horen; 
laat niet God met ons spreken, 
   anders zullen we sterven! 

20 Mozes zegt tot de gemeente: 
vreest niet, 
want 
met het doel u te beproeven 
is God gekomen; 
en met het doel 
dat er vreze voor hem zal wezen 
   op uw aanschijn, 
   zodat ge niet zondigt! 



21 De gemeente blijft van verre staan; 
Mozes is de mistdonkerte in getreden 
waarin God is. 

 
Meditatie 
 
 
Lied 14 : ‘De tien geboden, heilzaam, recht’ (uit: alle liederen van Luther) 
vers 1, 2, 11, 12 
 

 
  

2. Bevrijder ben ik, God alleen, 
 vereer geen and’re God, geen een. 
 Vertrouw op mij die jou uitriep, 
 met heel je hart, heb mij lief. 
 Kyrieleis. 
 
 11. Dit zijn geboden, mensenkind, 

waardoor jij al je zonden vindt 
en ze erkent en zo goed weet 
hoe je oprecht voor God leeft. 
Kyrieleis. 
 
12. Heer Jezus Christus, sta ons bij 
door uw verzoening leven wij. 
Ons leven, schuldig voor de wet, 
verdient slechts toorn, Jezus, red. 
Kyrieleis. 
 

 
 
 



Mededelingen 
 
Orgelspel 
 
Dankgebed, voorbeden waarin acclamatie Lied 368f, Onze Vader (doxologie gezongen):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied 657 
 
 
Zegenbede 
 

Dat de Vrede van Christus met je meegaat, 
op elke plaats waar Hij je zal zenden, 
dat Hij je Gids zal zijn door de wildernis, 
dat Hij je beschermt in de storm, 
dat Hij je vreugdevol thuis zal brengen, 
je verheugende over de wonderen die Hij je toonde, 
dat Hij je vreugdevol hier thuis terug zal brengen, 
eens weer hier bij ons. Amen. 
       (Northumbria Community Engeland)  

 
Orgelspel: ‘Dies sind die heilgen zehn Gebot’, BWV 678, Johann Sebastian Bach 
 

 

https://youtu.be/vGlTgrzIrmY

