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Thema Overvloediger gerechtigheid  (Pnr.1239)  Matthéüs 5: 20 
Uitgesproken 7 november 2007 in het Open Hof te Kampen 
 
Deze kerkdienst staat in het teken van dankdag voor gewas en arbeid en is een 
gezamenlijke dienst met de gereformeerde wijkgemeente.  
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Psalm 65: 1 

1. De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. . 

Stil gebed 

Bemoediging en Groet 

Klein Gloria 

Aanvangstekst Matthéüs 5: 20 
20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die 
van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het 
koninkrijk van de hemel niet binnengaan. 

 
Zingen Psalm 65: 2, 5 en 62. Zalig wie door U uitverkoren 

mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 
 
5. Gij komt het dorre land doorschrijden 
met water uit uw beek 
en tot een rijke oogst bereiden, 
uw voetstap maakt het week. 
Gij druipt uw zegen in de voren, 
Gij roept het kiemend graan; 
zo wordt het brood voor ons geboren 
waar Gij zijt voorgegaan. 

 
6. Gij kroont het jaar van uw genade. 
Waar Gij getreden zijt 
tooit de woestijn zich met een wade, 
de heuvels zijn verblijd. 
De weidegrond is wit van schapen, 
het dal van koren blond. 
Dit is het land door U geschapen, 
uw lof schalt in het rond 
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Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Matthéüs 5:  1-2 en 13-20 

1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij 
zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en 
onderrichtte hen:  
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.  
17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te 
schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze 
tot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel 
en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van 
kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie dus ook maar een van 
de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert 
datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het 
koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan 
anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien 
staan. 20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is 
dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker 
het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. 

 
Zingen Lied 350: 11. God, die leven 

hebt gegeven 
in der aarde schoot, 
alle vrucht der velden 
moeten we U vergelden, 
dank voor 't daaglijks brood. 
 
2. Niet voor schuren, 
die niet duren, 
gaaft Gij vruchtbaarheid, 
maar opdat op aarde, 
in uw goede gaarde, 
niemand honger lijdt. 
3. Maar wij rijken, 
ach, wij blijken 
hard en onverstoord. 
Open onze oren, 
Heer, opdat wij horen 
't roepen aan de poort. 
 
4. Wil dan geven, 
dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. 
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Laat in goede daden 
't woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 

Preek 
 
Zingen Lied 4811. 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. 
 
3. Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
 
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, 
wij uit uw liefde leven. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 

Inzameling van de gaven 

Zingen Lied 488b 
1. Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 
 
2. Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
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zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus' naam. 
 
3. Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
 
4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 
 
5. Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht 

 
Zegen 


