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Thema De unieke weg (Pnr.1388)  Mattheüs 16: 21-27; Hosea 6:1-3 
Uitgesproken 21 augustus 2011 in het Open Hof te Kampen 
 
 
U luistert naar: een opname van een dienst gehouden 21 augustus 2011 om 9.30 
uur. 
 
Ouderling van dienst Roelof Smedes 
Organist Marius van Rijswijk 
 
Kerkelijk jaar: 10e zondag van de zomer 

 
‘God ons schild, zie naar ons om, 
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 
Beter één dag in uw voorhoven 
dan duizend daarbuiten.’ 
(Psalm 84:10-11a) 

 
Synagogaal jaar: 21 Av 
 
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge  

Deuteronomium 7:12 – 11:25  
(parasja Ekev; over het gaan van de weg die God wijst) 

 
Orde van de dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 84: 5 
 O Here, ons schild van omhoog, 

zie neder met een gunstig oog 
op uw gezalfde in uw tempel. 
Eén dag in uw paleis is meer 
dan duizend elders. Ik verkeer 
veel liever needrig aan uw drempel 
dan dat ik aanzit, hooggeacht 
waar men de HERE God veracht. 

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 Hij redt ons na twee dagen van de dood,  
 de derde dag doet hij ons opstaan:  
 in zijn nabijheid zullen wij leven. (Hosea 6:2) 
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Zingen Psalm 73: 1, 5 en 9 
1. Ja, God is goed voor Israël, 
is waarlijk goed, ik weet het wel, 
voor 't zuiver hart dat leeft in vrede. 
Maar ik was bijna uitgegleden. 
Mijn afgunst groeide met de dag, 
daar ik der bozen voorspoed zag, 
hoe moeiteloos hun leven is, 
zo zonder kwelling en gemis. 
 
5. Vergeefs was ik mijn handen rein, 
zoek zuiver in mijn hart te zijn. 
De lange dag lijd ik hun plagen, 
hun straf moet 'k elke morgen dragen. 
Maar als ik onomwonden zei, 
hoe bitter alles is voor mij, 
ontmoedigde dan niet mijn woord 
het volk, dat wacht tot Gij het hoort? 
 
9. Nu blijf ik bij U voor altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 

Kyriegebed 
 
Zingen Lied 427: 8 

Hoor onze smeekgebeden; 
Heer, red uit alle nood! 
Sterk onze wankle schreden 
en leer ons tot de dood 
vertrouwen op uw zegen 
en vaderlijk beleid, 
dan voeren onze wegen 
naar 't rijk der heerlijkheid. 

 
Gloria Jesaja 51 
 
Zingen Lied 427: 3 

Uw trouw en uw genade, 
o Vader, weet zo goed 
wat voor de mens tot schade 
of winste worden moet. 
Wat Gij hebt uitgelezen, 
dat werkt Gij, sterke held, 
en brengt in stand en wezen, 
wat Ge U hebt voorgesteld. 

Gebed 
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Schriftlezing Matthéüs 16: 13-27 
13 Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij 
zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ 
14 Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, 
anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere 
profeten.’ 15 Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ 
16 ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde 
Simon Petrus. 17 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, 
Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed 
geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. 18 En ik zeg je: 
jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen,  en de 
poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. 
19 Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en 
al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend 
zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden 
zijn.’ 20 Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand 
te zeggen dat hij de messias was.  

21 Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken 
dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door 
toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, 
en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood 
zou worden opgewekt. 22 Petrus nam hem terzijde en begon hem 
fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet 
gebeuren!’ 23 Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: 
‘Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg 
afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de 
mensen willen.’  

24 Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil 
komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en 
mij volgen. 25 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het 
verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het 
behouden. 26 Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen 
als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet 
overhebben voor zijn leven? 27 Wanneer de Mensenzoon komt, in 
gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister 
van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen 

 
Schriftlezing Hosea 6: 1-3 

1 ‘Kom, laten wij teruggaan naar de HEER!  
Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen;  
de hand die sloeg, zal ons verbinden.  
2 Hij redt ons na twee dagen van de dood,  
de derde dag doet hij ons opstaan:  
in zijn nabijheid zullen wij leven.  
3 Dan zullen wij hem kennen,  
ernaar jagen om de HEER te kennen.  
Even zeker als de dageraad zal hij komen,  
hij komt naar ons als milde regen,  
als de lenteregen die de aarde drenkt.’  

 
Zingen  Lied 442 

1. Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
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en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 
2. Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons tradt, 
is het rechte pad. 
 
3. Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 
 
4. In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 
 

Preek  
 
Zingen Lied 313: 1, 5, 6 en 7 

1. Zonne der gerechtigheid, 
ga ons op in deze tijd, 
opdat al wat leeft de dag 
in uw kerk aanschouwen mag. 
Erbarm U, Heer. 
 
5. Geef geloof aan wie Gij zendt, 
hoop en liefde, dat op 't eind 
wat met tranen werd gezaaid 
met gejuich mag zijn gemaaid. 
Erbarm U, Heer. 
 
6. Laat ons zo uw heerlijkheid 
zien in deze donkre tijd, 
opdat wij nu en voortaan 
trouw U ter beschikking staan. 
Erbarm U, Heer. 
 
7. Alle eer en macht en kracht 
worde, Heer, U toegebracht; 
heel de mensheid stemme saam 
in de drieklank van uw naam. 
Erbarm U, Heer. 
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Diaconale voorbede wordt gevraagd voor…. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 380: 4, 5, 6 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. 
 
6. De kalme gang, de kleine taak, 
zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 
Onszelf verliezen in 't gebod 
brengt daaglijks nader ons tot God. 
 
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 
 


