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Thema Licht in de wereld (Pnr. 1363)  Mattheüs 5:13-16 
Uitgesproken 6 februari 2011 in het Open Hof te Kampen 
 
Kerkelijk jaar:  5e Zondag van Epifanie 

‘Op God, wiens woord ik prijs, 
 op God vertrouw ik; 
 angst ken ik niet.’ 
(Psalm 56:11a,12a) 

     
Synagogaal jaar:  2 Adar I van het jaar 5771 
 
Gisteren was het ‘Sabbat van de nieuwe maand’.  
Op het leesrooster van de synagoge  
Exodus 25:1-27:19 (parasja Teroemá,  
over de bouw van een tabernakel: een ‘huis Gods’) 
 
 
U luistert naar: een opname van de dienst van zondag 6 februari 2011 om 10.00 
uur, waarin Janneke Oosterwijk in de bediening wordt gesteld van kerkelijk 
werker. 
 
 
Ouderling van dienst Anneke van Ginkel 
Organist Marijn de Jong 
 
Orde van de dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 100 

1.Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 
 
2. Roept uit met blijdschap: `God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.' 
 
3. Treedt statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Heft hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 
4. Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 

Stil gebed 
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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 1 Korinthe 3: 16 
 Weet u niet dat u een tempel van God bent en  
 dat de Geest van God in uw midden woont? 

 
Zingen Lied 321:1, 2 en 3 

1. O Vader die uw woning sticht 
hoog in het ontoeganklijk licht, 
geef onze hand de zekerheid 
om in de ontrouw van de tijd 
een huis te bouwen dat gewaagt 
van uw geduld dat alles draagt. 
 
2. O Christus die met al ons leed 
het ware heiligdom betreedt, 
Gij, grondsteen, door Godzelf gelegd, 
van het gebouw van liefde en recht, 
bouwoffer dat aan God behaagt, 
wees fundament dat alles draagt. 
 
3. O Geest, Gij mortel van Gods kerk, 
hoe ijdel is ons metselwerk, 
hoe pover is het offer dat 
wij dragen naar de nieuwe stad, 
voeg onze harten thans tesaam, 
een heilig huis voor Christus' naam. 
 

Kyriegebed 
 
Zingen Lied 285: 2 

2. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 

 
Gloria – woorden van lofprijzing 
 
Openbaring 7: 9-12 

9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen 
was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit 
gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon 
en voor het lam. 10 Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze 
God die op de troon zit en van het lam!’ 11 Alle engelen stonden 
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om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich 
diep neer voor de troon en aanbaden God 12 met de woorden: 
‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht 
komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ 

 
Zingen ELB 245 Glorie aan God 

Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij's het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, 
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, 
wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, 
eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. (4x) 
 
Kondigt het aan, 
door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard' wordt vervuld 
van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, 
want hij weet: Jezus leeft! 
Hij's verslagen, 
het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. (4x) 
 
Heersen met Hem 
op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, 
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, 
lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
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Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. (4x) 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Matthéüs 5: 13-16 

13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak 
verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient 
nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.  
14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een 
berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp 
aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, 
men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die 
in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat 
ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de 
hemel.  

 
 
Zingen ELB 454 

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht.  
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht . 
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt . 
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn. 
 
Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet . 
Of het helder licht geeft, of ook bijna niet . 
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn . 
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn . 
 
Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is, 
overal op aarde zonde en droevenis.  
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn .  
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn . 

 
 
Kinderen komen naar voren voordat ze naar de nevendienst gaan. 
 
Schriftlezing 1 Korinthe 3: 10-17 

10 Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft 
opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament 
gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten 
hoe hij bouwt, 11 want niemand kan een ander fundament leggen 
dan er al ligt – Jezus Christus zelf. 12 Of er op dat fundament nu 
verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met 
hout, hooi en stro, 13 van ieders werk zal duidelijk worden wat het 
waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal 
het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten 
zien wat ieders werk waard is. 14 Wanneer iemands bouwwerk 
blijft staan, zal hij worden beloond. 15 Wanneer het verbrandt, zal 
hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, 
maar door het vuur heen.  
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16 Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest 
van God in uw midden woont? 17 Indien iemand Gods tempel 
vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – 
en die tempel bent u zelf.  

 
 
Zingen Lied 475: 1 en 2 

1. Geef mij, Heer, mij los te zingen 
van de wereld en haar strijd; 
laat uw vrede mij doordringen 
die van alle vrees bevrijdt; 
en mij blijde doet belijden 
dat Gij mij gemeenzaam zijt; 
toeft Ge ook lang, 'k blijf U verbeiden: 
red mij uit mijn eenzaamheid. 
 
2. Zij mijn zingen: doortocht geven 
aan uw overzijdse stem, 
onweerstandelijk gedreven 
tot de jubel: 'k ben van Hem; 
in uw zacht geweld wil 'k wezen 
onvoorwaardelijk uw knecht 
en van de eigen wil genezen; 
Heer, ik dien U nog zo slecht. 
 

Preek  
 
Zingen Lied 481: 1, 2 en 4 

1. O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
2. Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 
 
4. Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
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wij uit uw liefde leven. 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst. 
 
Voorstellen en in bediening stellen van Janneke Oosterwijk als kerkelijk werker in het 
Open Hof 
 
Aanvaarding door de gemeente met een: Ja, dat willen wij van harte! 
 
Zingen  Lied 381: 4 en 5  

4. Wij mogen leven door zijn kracht, 
de taak door Hem ons toegedacht 
volbrengend als een heerlijk blijk 
van Christus' komend koninkrijk. 
 
5. O Heer, die ons uw liefde geeft 
waardoor 't geloof dit uitzicht heeft, 
sta Gij ons bij en help ons dan 
meer dan ons lied U vragen kan. 

 
Diakonale voorbede wordt gevraagd voor… 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 380: 4, 5 en 7 

4. Wie van zich afziet naar God toe, 
loopt in het licht en wordt niet moe. 
Het schijnsel van de hemel gaat 
over de dag van vroeg tot laat. 
 
5. Houd dan de hemel in het oog, 
maar hef uw hart niet al te hoog; 
op aarde hier, op aarde thans 
ziet gij een bovenaardse glans. 
 
7. Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid 
voor licht en vreed' in eeuwigheid! 
En dat ons leven iedre dag 
als ons gebed U loven mag. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 


