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Thema Ja en nee  (Pnr.1390)  Matthéüs 21: 23-32 
Uitgesproken 25 september 2011 in het Open Hof te Kampen 
 
Kerkelijk jaar:  2e zondag van de herfst 
 
 ‘Ik ben het die je redt’ zegt de Heer. 
 De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen. 
 (Psalm 35:3b; 34:18a) 
 
Synagogaal jaar:  26 Elloel 
 
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge  
 Deuteronomium 29:9-30:20 (parasja Nitsawiem = Gij staat) 
 Deuteronomium 31: 1-30 (parasja Wajelech) 
 
Donderdag 29 september  
 (1 Tisjri) viert Israël Rosj haSjana, het Joods Nieuwjaar.  
 De 1e dag van dit jaar 5772, is de Dag van het Bazuingeschal.  
 
U luistert naar : een opname van 25 september 2011 om 9.00 uur in het Open 
Hof te Kampen.  
 
Ouderling van dienst Rita Groenhof  
Muzikale begeleiding Jurjan Lipke 
 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 25: 2 

2 HERE, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G'uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Matthéüs 21: 31  

Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Ze 
zeiden: ‘De eerste.’ Daarop zei Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars 
en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van 
God. 
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Zingen Tussentijds 113 
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát. 
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven. 
Een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven. 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad. 
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'. 
 
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen, 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen. 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt. 
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 
Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord een bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt; 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

 
Verootmoediging 
 
Zingen Lied 87: 2 

2 Wij zijn met onze Heer verbonden 
en door de doop Hem toegewijd. 
Wij gingen midden in de tijd 
in Christus' dood voor onze zonde 
geheel te gronde. 

 
Genadeverkondiging 
 
Zingen Lied 87: 4 

4 Al onze boosheid en ellende 
ging met de Heer ter rust in 't graf. 
Wij zijn ontslagen van de straf 
en God wil zich weer tot ons wenden 
als zijn gekenden. 
 

Onderwijs 
 
Zingen Lied 87: 5 

5 Zoals de Christus is verrezen 
door 's Vaders heerlijke overmacht, 
zo zijn ook wij aan 't licht gebracht 
om nieuw te leven, zonder vrezen, 
nu en na dezen. 

 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
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Schriftlezing Matthéüs 21: 23 – 32 
23 Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, 
kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk naar hem 
toe. Ze vroegen hem: ‘Op grond van welke bevoegdheid doet u die 
dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven?’ 24 Jezus gaf 
hun ten antwoord: ‘Ik zal u ook een vraag stellen, en als u mij 
daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke 
bevoegdheid ik die dingen doe. 25 In wiens opdracht doopte 
Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen?’ Ze 
overlegden met elkaar en zeiden: ‘Als we zeggen: “Van de hemel,” 
dan zal hij tegen ons zeggen: “Waarom hebt u hem dan niet 
geloofd?” 26 Maar als we zeggen: “Van mensen,” dan krijgen we 
het volk over ons heen, want iedereen houdt Johannes voor een 
profeet.’ 27 Dus gaven ze Jezus als antwoord: ‘We weten het niet.’ 
Daarop zei hij tegen hen: ‘Dan zeg ik u ook niet op grond van 
welke bevoegdheid ik die dingen doe.  
28 Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei 
tegen de een: “Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk.” 
29 De zoon antwoordde: “Ik wil niet,” maar later bedacht hij zich 
en ging alsnog. 30 Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. 
Die antwoordde: “Ja, vader,” maar ging niet. 31 Wie van de twee 
heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste.’ 
Daarop zei Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u 
voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. 32 Want 
Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe 
kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En 
ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog 
willen geloven.  

 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Zingen Lied 51 

1 Lieve Heer, Gij zegt `kom' en ik kom, - 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt `kom' en ik kom. 
 
2 O mijn God, Gij zegt `ga' en ik ga, 
Gij zegt `ga' en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
3 Want o Heer, ik zeg `kom' en Gij komt, 
ik zeg `kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

 
Preek 
 
Zingen Lied 151 

1 O Christus, woord der eeuwigheid, 
dat naar ons uitging in de tijd 
en daad werd, mens van hoofd tot voeten, 
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wij danken U, God die Gij zijt, 
dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten. 
 
2 Hoe hadden wij U ooit verstaan, 
waart Gij niet tot ons uitgegaan, 
o levenswoord van den beginne? 
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 
o Christus, treed ons leven binnen. 
 
3 Gij werd een mens, maar zonder eer, 
die in de wereld geen verweer, 
niets heerlijks had voor mensenogen. 
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer, 
geef dat wij U herkennen mogen. 

 
Diaconale voorbede wordt gevraagd voor…. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 475 

1 Geef mij, Heer, mij los te zingen 
van de wereld en haar strijd; 
laat uw vrede mij doordringen 
die van alle vrees bevrijdt; 
en mij blijde doet belijden 
dat Gij mij gemeenzaam zijt; 
toeft Ge ook lang, 'k blijf U verbeiden: 
red mij uit mijn eenzaamheid. 
 
2 Zij mijn zingen: doortocht geven 
aan uw overzijdse stem, 
onweerstandelijk gedreven 
tot de jubel: 'k ben van Hem; 
in uw zacht geweld wil 'k wezen 
onvoorwaardelijk uw knecht 
en van de eigen wil genezen; 
Heer, ik dien U nog zo slecht. 
 
3 Als geen zonde, onbeleden, 
als ons niets en niemand scheidt, 
vloeit mijn ziel vol van een vrede 
die me ontvoert aan tijd en strijd. 
Heer, Gij weet mijn diepst begeren: 
met van vreugd gespannen stem 
hier te mogen preluderen 
't lied van 't nieuw Jeruzalem. 

 
Zegen 
 


