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Thema Wijs versus dwaas  (Pnr 1396.)  Spreuken 9: 1-12 
Uitgesproken 30 oktober 2011 in het Open Hof te Kampen 
 
 
U luistert naar: een opname van een dienst gehouden 30 oktober om 9.00 uur. 
 
Ouderling van dienst Annke van Ginkel 
Organist  Jurian Lipke 
 
Orde van de dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 43: 3 en 4 

3. O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 
4. Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria Ere zij de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, als in den  
 beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.  
 
Aanvangstekst  
 
Zingen Lied 326: 1, 2 en 3 

1. Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal er in aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 
2. God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
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voor andre stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 
 
3. De geesten onderscheiden, 
gaf God ons als gebod; 
wie 't woord der waarheid mijden, 
weerstaan het rijk van God. 
Hoe bouwen zij op zand! 
Straks zal hun huis bezwijken, 
't houdt in de storm geen stand. 
Dan zal aan ieder blijken 
der dwazen onverstand. 

 
Kyrie gebed 
 
Zingen Lied ELB 304: 1 en 2 

Vader, vol van vrees en schaamte, 
buigen wij voor U. 
Heel uw werk door ons vertreden, 
klaagt ons, mensheid aan bij U. 
 
Heer ontferm U over ons, 
die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, 
neem ons in uw liefde aan. 

 
Woorden van Lofprijzing 
 
Zingen Lied ELB 304: 3 en 4 

Vader, in dit uur der waarheid, 
keren w'ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer herstel ons, 
maak ons hart en leven nieuw. 
 
Vul ons met uw heil'ge Geest, 
geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal uw macht aanschouwen, 
dat wij uw naam verhogen Heer. 
dat wij uw naam verhogen Heer. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing Matthéüs 25: 1-13 

1 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien 
meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de 
bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf 
waren wijs. 3 De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, 
maar geen extra olie. 4 De wijze meisjes hadden behalve hun 
lampen ook olie in kruiken bij zich. 5 Omdat de bruidegom op zich 
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liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 
6 Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! 
Kom, ga hem tegemoet.” 7 Dat wekte de meisjes en ze brachten 
hun olielampen in orde. 8 De dwaze meisjes zeiden tegen de 
wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al 
uit.” 9 De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te 
weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop 
zelf olie.” 10 Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, 
en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het 
bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. 11 Enige tijd later 
kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons 
binnen!” 12 Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” 
13 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op 
welk tijdstip hij komt.  

 
Zingen AWN Meisjes dwaas en meisjes wijs 

1. Meisjes dwaas, meisjes wijs, 
gingen met elkaar op reis, 
want zij hadden 't nieuws vernomen, 
dat de bruidegom zou komen. 
Zingend staan zij aan de kant, 
met een lichtje in hun hand. 
 
2. Maar waarom, maar waarom, 
komt hij niet de bruidegom? 
En de kleine lampjes kwijnen, 
en de vreugde gaat verdwijnen. 
Heeft dit wachten nog wel zin? 
Alle meisjes slapen in. 
 
3.Onverwachts, onverwachts, 
komt Hij toch, te middernacht. 
Wakker wordend uit hun dromen, 
hebben vijf hun lamp genomen, 
gaan de naderende stoet, 
vrolijk zingend tegemoet. 
 
4. Maar helaas, maar helaas, 
zijn die and're meisjes dwaas. 
Want zij hebben moet je weten 
olie voor het licht vergeten. 
Eenzaam staan zij aan de kant, 
met een lampje dat niet brandt. 

 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Schriftlezing Spreuken 9: 1-12  

1 Wijsheid heeft haar huis gebouwd,  
zeven zuilen heeft ze uitgekapt.  
2 Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd,  
haar tafel heeft ze gedekt.  
3 Haar dienaressen heeft zij de stad in gestuurd,  
zelf roept zij vanaf de hoogste plaats:  
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4 ‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’  
Wie geen verstand heeft roept ze toe:  
5 ‘Kom, eet het brood dat ik je geef,  
drink de wijn die ik heb gemengd.  
6 Wees niet langer zo onnozel,  
leef, en betreed de weg van het inzicht.’  
 
7 Wie een spotter terechtwijst, wordt bespot,  
wie een goddeloze de les leest, wordt belachelijk gemaakt.  
8 Wijs een spotter niet terecht, hij zou je haten,  
berisp een wijze, en hij mag je graag.  
9 Een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt,  
een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat je hem leert.  
10 Wijsheid begint met ontzag voor de HEER,  
inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.  
11 Door mij, Wijsheid, vermeerderen de dagen van je leven,  
je levensjaren nemen door mij toe.  
12 Als je wijs bent, heb je er zelf voordeel van,  
als je spot, benadeel je jezelf.  

 
Zingen  Lied 476: 1 

1. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, 
God uit God en Licht uit Licht; 
Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen 
spelend voor Gods aangezicht; 
engel Gods uit Isrels oude dagen, 
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, 
dienaar van Gods hoog bevel, 
kind der maagd, Immanuël! 

 
Prediking  
 
Zingen Lied 461: 1, 2, 3, 4 en 7 

1. O hoogt' en diepte, looft nu God, 
aanbidt zijn heiligheid! 
Zijn woord werd nimmer nog gepeild, 
zijn weg is majesteit. 
 
2. O wondre liefd', o wijsheid Gods, 
toen zond' ons 't licht benam, 
hebt Gij 't verlossend pad gebaand: 
een tweede Adam kwam. 
 
3. De liefde is zo wijs en goed: 
wat eens in Adam viel, 
ons menselijke vlees en bloed, 
wordt leven weer en ziel. 
 
4. Ja, meer dan ziel en leven zijn 
gegund aan bloed en vlees: 
God-zelf zal in ons wezen zijn, 
zijn ademende Geest! 
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7. O hoogt' en diepte, looft nu God, 
aanbidt zijn heiligheid! 
Zijn woord werd nimmer nog gepeild, 
zijn weg is veiligheid. 

 
Diaconale voorbede wordt gevraagd voor…. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 441: 1, 9 en 10 

1. Komt, kinderen, niet dralen, 
want de avond is nabij! 
Wij zouden licht verdwalen 
in deze woestenij. 
Komt, vatten wij dan moed 
naar de eeuwigheid te streven, 
van kracht tot kracht te leven. 
in 't eind is alles goed. 
 
9. Komt, kindren, tot elkander 
en wandelt hand in hand! 
Verblijdt u in elkander 
in dit onzalig land! 
Komt, kinderen, weest wijs! 
Gaat onderweg niet strijden! 
De englen zelf geleiden 
als broeders onze reis. 
 
10. Wordt een die zwak is, moede, 
een sterker grijp' zijn hand. 
De broeder steun' de broeder, 
zo blijft de liefd' in stand. 
Sluit vaster u aaneen! 
Weest voor een elk de minste, 
maar ook weer graag de meeste 
in liefdedienst alleen! 

 
Zegen 
 
Orgelspel 
 


