
Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  De bedoeling van ons leven 

 1 van 4 

Thema De bedoeling van ons leven (Pnr. 1346)  Matthéüs 18:10 
Uitgesproken 30 september 2012 te ‘s Gravendeel 
 
U luistert naar: een opname van 30 september 2012 om 10 uur. Deze preek 
werd eerder uitgesproken op 29 augustus 2010 in het Open Hof te Kampen met 
als thema ‘Heimwee naar het paradijs’. 
 
Ouderling van dienst   
Muzikale begeleiding  
 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 139: 8 en 7 

8. Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in 't diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 
 
7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Uitleg van het thema van deze dienst vanuit de Joodse mystiek  

 
Zingen Lied 480: 1 en 4 

1. Gij hebt, o Vader van het leven, 
de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. 
Gij hebt hem aan het woord doen komen 
om tussen werklijkheid en dromen 
getuige van uw Geest te zijn. 
 
4. Door een geheimenis omsloten, 
door alle dingen uitgestoten, 
gaat hij op alle dingen in. 
Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
zijn rustloos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin. 

 
Tora 
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Zingen Lied 478: 1 
1. Prijst des Heren machtig woord. 
Aarde en hemel bracht het voort, 
aan de mens deelt het zich mede. 
Door zijn wetten leven wij, 
voor zijn oordeel beven wij, 
maar zijn vrijspraak geeft ons vrede. 

Gebed 
 
Schriftlezing Matthéüs 18: 10 

Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want 
ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk 
het gelaat van mijn hemelse Vader. 
 

Schriftlezing Psalm 139: 13-16 
13 U was het die mijn nieren vormde,  
die mij weefde in de buik van mijn moeder.  
14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,  
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.  
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.  
 
15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd,  
kunstig geweven in de schoot van de aarde,  
was mijn wezen voor u geen geheim.  
16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,  
alles werd in uw boekrol opgetekend,  
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.  

 
Schriftlezing Ezechiël 28: 11-15 

11 De HEER richtte zich tot mij: 12 ‘Mensenkind, hef over de 
koning van Tyrus een dodenklacht aan: “Dit zegt God, de HEER: 
Eens was jij een toonbeeld van perfectie, vervuld van wijsheid en 
volmaakt van schoonheid. 13 Je leefde in Eden, in de tuin van 
God, en je was bekleed met een keur van edelstenen: met robijn, 
topaas en aquamarijn, met turkoois, onyx en jaspis, met saffier, 
granaat en smaragd, gevat in gouden zettingen. Op de dag dat je 
geschapen werd lagen ze klaar. 14 Je was een cherub, je vleugels 
beschermend uitgespreid, je was door mij neergezet op de heilige 
berg van God, waar je wandelde tussen vurige stenen. 15 Je was 
onberispelijk in alles wat je deed, vanaf de dag dat je was 
geschapen tot het moment dat het kwaad vat op je kreeg. 

 
Zingen Lied van de week 

1. Een rivier vol van vrede in mijn hart 
2. Een fontein vol van blijdschap 
3. Ik heb lief als mijn Jezus  

 
Kinderen gaan naar de nevendienst. 
 
Preek 
 
Stilte voor bezinning 
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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. 

 
Dankgebed en voorbede  
 
Kinderen komen terug van de nevendienst 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 479 

1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
2. Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
 
3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 
4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
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Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

 
Zegen 


