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Thema Geen systeem, maar relatie (Pnr. 1274 )  Matthéüs 11: 29 en 30 
Uitgesproken 13 juli  2008 in het Open Hof te Kampen 
 
U luistert naar: een kerkdienst van 13 juli in het Open Hof te Kampen. 
 
  
Orde van de dienst: 
 
Zingen Lied 48: 1  

1. O onze Vader, trouwe Heer, 
zie uit uw hemel op ons neer; 
breng ons als broeders bij elkaar, 
maak onze arme woorden waar, 
laat wat wij spreken met de mond 
opwellen uit des harten grond. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Matthéüs 11: 29 en 30 

29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig 
en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 
30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’  
 

Zingen Lied 48: 2 en 3 
2. Geheiligd zij uw naam, o Heer, 
bewaar ons door de rechte leer, 
en maak ons doen en laten rein, 
dat wij U niet tot schande zijn. 
Breng Gij weer thuis te rechter tijd 
het arme volk, dat wordt misleid. 
 
3. Uw koninklijke heerschappij 
zij nu en eeuwig ons nabij. 
Geleid ons tot het bruiloftsfeest 
door alle gaven van de Geest. 
Sla het geweld van satan neer, 
Behoed uw eigen kerk, o Heer. 
 

Gebed van verootmoediging  
 
Zingen  Psalm 43: 3 

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. 
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Genadeverkondiging 
 
Zingen  Psalm 43: 4  

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. 

 
Levensles 
 
Zingen Psalm 43: 5 

5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op 's Heren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer.  

 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Matthéüs 13:  1-9 

1 Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer 
zitten. 2 Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, 
en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de 
oever bleef. 3 Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde 
gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. 
4 Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er 
kwamen vogels die het opaten. 5 Een ander deel viel op 
rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot 
meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. 
6 Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen 
wortel had droogde het uit. 7 Weer een ander deel viel tussen de 
distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. 8 Maar 
er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, 
deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. 
9 Laat wie oren heeft goed luisteren!’ 
 

Schriftlezing Matthéüs 11:  25-30 
25 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en 
aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen 
verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt 
onthuld. 26 Ja, Vader, zo hebt u het gewild. 27 Alles is mij 
toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie 
de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en 
iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.  
28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt 
gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer 
van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen 
jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last 
is licht.’  
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Zingen Lied 330 

1. Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefd' ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 
 

 
Preek 
 
 
Zingen Lied 408 

1. Nu laat ons God de Here 
dankzeggen en Hem eren, 
want goed zijn alle dingen 
die wij van Hem ontvingen. 
 
2. Want lijf en ziel en leven 
heeft ons de Heer gegeven. 
Hij zal ze ook bewaren 
in allerlei gevaren. 
 
3. Een arts is ons gegeven 
die zelve is het leven: 
Christus, voor ons gestorven, 
heeft ons het heil verworven. 
 
4. Hij heeft aan ons vergeven 
de schuld en schenkt ons leven. 
Bij U, o God, bezitten 
wij schatten ongeweten. 
 
5. Wij bidden U, Algoede: 
wil altijd ons behoeden; 
de kleinen en de groten, 
houd ze in uw hart besloten. 
 
6. Bewaar ons in uw waarheid, 
geef ons op aarde vrijheid, 
met alle mensen samen 
uw rijk, Heer, te beamen. 
 

Bevestiging van Geke Holtland als ouderling met bijzondere opdracht (scriba) 
 
Belofte van geheimhouding door pastoraal werkers Bouwiena Edink en Martine van 
Warven 
 
Belofte door de gemeente 
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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. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 434: 2 en 5 

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 

Zegen 
 
  


