
Liturgie bij:      1 Kon. 12 : 28a+13:2 
 
Inleidende psalm     Ps.   :  
 

Votum en groet      
 

Beginpsalm      Ps. 36 : 3 

Bij U Heer’ is de Levensbron. U toont oprechten van gemoed Uw hulp waar z’ op vertrouwen. 
Dat mij nooit trotse voet vertrap. Werkers van het kwaad vallen in een jammerstaat. 

 

Wet/Geloofsbelijdenis     Ps. 18 : 8 
Hun zijt Gij goed, die goedertieren handelen en in oprechtheid wandelen. Verkeerden toont 

Gij U een worstelaar en werpt ter neer, die groot zijn in hun (eigen) ogen. 
 

Gebed voor de opening van het Woord 
 

Schriftlezing      1 Kon. 12 : 25 – 13 : 10  
 
Psalm voor de preek (met collecten) Ps. 49 : 5+6 

Een ernstig gevolg van Jerobeams verkeerde voorbeeld: Hoewel zijn weg niets is dan 
ijdelheid, stapt het nakroost op hetzelfde doolpad voort. (6) Men denkt niet meer aan hun 

verleden staat, als hun glans met hen in ’t graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij 
bereidt. (Dat is als we God kennen en Koning Jezus volgen). 

 

Preek         1 Kon. 12 : 28a 13 : 2 
Geen twee heren dienen 

 

Psalm na de preek    Ps. 103 : 5 

Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden. Hij is het Die ons Zijne vriendschap biedt. Hij straft 
ons, (maar naar de mate van) onze zonden niet. 

 

Dankgebed en voorbeden 
 

Slotpsalm      Ps.  85 : 3 
 Hoor des Heeren Woord; Merk op mijn ziel wat antWoord God u geeft. Hij spreekt gewis. 

Gods heil is nabij. Dat is Gods doel met Zijn volk en Kerk. 
      

Zegen  
 
 
 
 



Thema: Geen twee heren dienen 
 
Vragen bij de preek: 
Ging het beter met de tien stammen nadat ze voor 
Jerobeam hadden gekozen? 
 

1. Jerobeam zag de mensen naar Jeruzalem trekken voor 
de grote feesten. 
Wat zou jij doen, als mensen bij je weglopen? 
Of was het toch wat anders dan weglopen? 
 
 

2. Wat was er allemaal mis met de godsdienst van 
Jerobeam? 
Welke overeenkomsten kunnen er zijn met Jerobeam 
en het tienstammenrijk, en onze tijd? 
Kunnen wij ook een aangepaste godsdienst creëren? 

 
 

3. God waarschuwt, straft, en laat Zich verbidden. 
Welke waarschuwingen klinken er? 
Welke straffen gaf God? 
Welke genade toont God op het gebed? 


