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Thema Geen antithese maar superthese  (Pnr.1240) Matthéüs 5: 20vv 
Uitgesproken 11 november 2007 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst:  Francien Vreugdenhil- van Marion 
Muzikale begeleiding: Henk Kamphof  
 
In deze dienst is een vervolg gemaakt op de dankdagdienst van 7 november 
2007 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Psalm 19: 3 
 3. Volmaakt is 's Heren wet, / die ons verkwikt en redt, 

waarbij de ziel herleeft. 
Getrouw en gans gewis / is Gods getuigenis, 
dat dwazen wijsheid geeft. 
Des Heren woord is goed, / wie zijn bevelen doet, 
zijn hart wordt opgetogen. 
Recht is het woord van God / en louter zijn gebod, 
een licht voor onze ogen. 

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 19: 4, 5 en 6 

4. Des Heren vrees is rein, / zo zal ik zeker zijn 
van d'allergrootste schat. 
Al wat waarachtig is, / bestendig en gewis, 
is in zijn wet vervat. 
Die wet is 't hoogste goed, / meer kostelijk en zoet 
dan 't edelst van de honing; 
begeerlijker dan goud, / blijft dit ons laatst behoud: 
het woord van onze Koning. 
 
5. Zo helpt Gij, God, uw knecht, / en houdt zijn paden recht 
in 't spoor door U gewild. 
Wie uw geboden acht, / wie trouw uw wet betracht 
beloont Gij ruim en mild. 
Maar zonder U, o Heer, / verdwaal ik altijd weer 
op zelfgekozen wegen. 
O, reinig metterdaad / mij van 't verborgen kwaad, 
en leid mij met uw zegen! 
 
6. Als Gij uw knecht behoedt, / o Heer, zal overmoed 
niet heersen over mij. 
Legt Gij mijn drift in toom, / dan leef ik recht en vroom, 
van grote zonden vrij. 
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Breng voor uw aangezicht / mijn wens en woord in 't licht 
door al mijn levensdagen. 
Verlosser, zie mij aan, / mijn Steenrots, doe mij staan 
in uw groot welbehagen. 

 
Tora (Leviticus 19) 

1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de gemeenschap van 
Israël: “Wees heilig, want ik, de HEER, jullie God, ben heilig.  
3 Toon ontzag voor je moeder en je vader, en neem steeds mijn 
sabbat in acht. Ik ben de HEER, jullie God.  
4 Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben 
de HEER, jullie God.  
9 Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan 
de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. 10 En 
wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog 
eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat 
het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, 
jullie God.  
11 Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. 12 Leg geen 
valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je 
de naam van je God. Ik ben de HEER.  
13 Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner 
zijn loon nog op dezelfde dag uit. 14 Spreek geen vloek uit over 
een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. 
Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER.  
15 Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek 
onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. 
Spreek rechtvaardig recht over je naasten. 16 Breng het leven van 
een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te 
strooien. Ik ben de HEER.  
17 Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, 
roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een 
ander schuld op je 18 door je te wreken of wrok te blijven 
koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.  

 
Zingen  Lied 2841. O lieve Heer, geef vrede 

aan allen hier beneden 
die uitzien naar uw feest, 
opdat de mensen weten: 
uw heilige profeten 
zijn niet verblind geweest. 
 
2. Doe onze ogen stralen, 
doe ons het hart ophalen 
aan blijdschap na verdriet; 
o God, voor wie verschijnen 
Christus en al de zijnen, 
versmaad hun smeken niet! 

 
3. Verlos ons van de boze, 
laat niet de goddelozen 
op aarde koning zijn! 
Laat ons uw land betreden, 
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dat zal een land van vrede, 
van melk en honing zijn! 

 
Gebedom de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Jacobus 2: 14-26 

14 Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te 
geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms 
kunnen redden? 15 Als een broeder of zuster nauwelijks kleren 
heeft en elke dag eten tekortkomt, 16 en een van u zegt dan: ‘Het 
ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te 
voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 
17 Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk 
bewijst, is het dood. 18 Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de 
ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder 
daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. 19 U gelooft 
dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen 
geloven dat ook, en ze sidderen. 20 Dwaas, wilt u het bewijs dat 
geloof zonder daden nutteloos is? 21 Werd het onze voorvader 
Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn 
zoon Isaak op het altaar wilde offeren? 22 U ziet hoe geloof en 
handelen daar hand in hand gaan, en hoe het geloof vervolmaakt 
wordt door daden. 23 Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: 
‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem toegerekend als 
een rechtvaardige daad.’ Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. 
24 U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij 
doet, en niet alleen om zijn geloof. 25 Werd niet ook Rachab, de 
hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de 
verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? 
26 Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof 
zonder daden dood. 

 
Schriftlezing Matthéüs 5:  1-3 en 20-24 

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:  
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,  
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  
 
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.  
21 Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: 
“Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden 
voor het gerecht.” 22 En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn 
broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor 
het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten 
verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor 
het vuur van de Gehenna komen te staan. 23 Wanneer je dus je 
offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je 
broeder of zuster je iets verwijt, 24 laat je gave dan bij het altaar 
achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je 
offer brengen.  
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Zingen Lied 481: 1 

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. 

 
Preek 
 
Zingen Lied 474 

1. God roept ons, broeders, tot de daad; 
zijn werk wacht, treedt dan aan 
en weest gereed om elke weg, 
die Hij u wijst, te gaan. 
Wij weten dat, wat komen mag, 
toch hij slechts wint, die waagt, 
en wie zichzelve geven wil 
door 't donker vlammen draagt. 
 
2. God roept, en in Hem is de kracht, 
die onze zwakheid staalt. 
Dit is de vreugd, dat Hij het doel 
en onze vaart bepaalt. 
Dat Hij ons over grenzen heen 
laat zien het groot gezicht 
van aller mensen broederschap 
in 't ene, godlijk licht. 
 
3. God roept, en wat de mensen scheidt 
dat zij geen scheiding meer; 
zijn liefde houde ons allen saâm 
en samen met de Heer. 
Want wat er in de wereld woed', 
toch is het God die wint 
en in een elk die Hem behoort 
het nieuwe rijk begint. 

 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 304 

1. God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
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volvoert zijn hand. 
 
2. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
 
3. De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 

 
Zegen 
 


