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Thema Simchat Tora (Pnr. 1280 ) Matthéüs 22: 34 t/m 40 
Uitgesproken 26 oktober 2008 in het Open Hof te Kampen 
 
U luistert naar: een kerkdienst gehouden in het Open Hof te Kampen, waarin 
Corné Vreugdenhil wordt bevestigd in het ambt van (jeugd)diaken 
 
Ouderling van Dienst Nanda Tegelaar 
Organist Martin de Jong 
 
  
Orde van de dienst: 
 
Zingen Lied 328: 1  

Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Romeinen 13 

8 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander 
liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. 9 Want: ‘Pleeg geen 
overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat 
van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden 
samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 
 

Zingen Lied 328: 2 en 3 
2. Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
3. O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 

Kyriegebed  
 
Zingen  Lied 322: 4 

Hoor Gij ons aan! 
Wij heffen onze handen, 
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kom Gij tot ons, neem onze offeranden, 
waarmee wij dankbaar voor U staan. 

 
Gloria    1 Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg,  

mijn richtlijnen altijd onthoudt,  
2 een open oor hebt voor mijn wijsheid,  
een geest die neigt naar inzicht,  
3 als je erom vraagt de dingen te begrijpen,  
roept om scherpzinnigheid,  
4 ernaar zoekt als was het zilver,  
ernaar speurt als naar een verborgen schat –  
5 dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER is,  
dan zul je kennis van God verwerven.  
6 Want het is de HEER die wijsheid schenkt,  
zijn woorden bieden kennis en inzicht.  
9 Als je in acht neemt wat ik zeg,  
zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is,  
dan volg je altijd het juiste spoor.  

 
Zingen  Lied 322: 5 en 6 

5. Gij spreekt ons aan, 
Ge hebt de mens verkoren: 
aan deze plaats doet Gij uw woorden horen, 
hier zijt Gij, want hier woont uw naam. 
 
6. O, antwoord Gij, 
als wij tezamen bidden, 
daal neder uit uw hoogte in ons midden! 
In uw vergeving wonen wij. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing 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.  
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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 Psalm 119: 37 

Hoe lief heb ik uw wet, ik denk eraan 
de ganse dag en zal mij daaraan houden. 
Zo word ik wijzer dan die mij weerstaan. 
Omdat ik op uw woorden steeds vertrouwde, 
doe ik mijn leraars zelfs verwonderd staan 
en overtref ik de beroemdste ouden. 
  

Schriftlezing Matthéüs 22:  34-40 
34 Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot 
zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. 35 Om hem op de 
proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36 ‘Meester, 
wat is het grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de 
Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met 
heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het 
tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze 
twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de 
Profeten staat.’’  

 
Zingen Psalm 119: 49 

Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 
Wanneer uw heilig woord geopend is 
zal 't als een licht het duister op doen klaren. 
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 
uw kennis maakt onkundigen ervaren. 

 
Preek 
 
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. 
 
2. En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
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Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht. 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 
 
3. Gemeente, aan wier aardse handen 
dit hemels woord is toevertrouwd, 
o draag het voort naar alle landen, 
vermenigvuldigd duizendvoud. 
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen 
op mensengunst of -heerlijkheid? 
't Verwaait als gras en weidebloemen. - 
Gods woord bestaat in eeuwigheid! 
 

Bevestiging van Corné Vreugdenhil als (jeugd)diaken 
 
Belofte door de gemeente 
 
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 62 

1. Wie oren om te horen heeft, 
hore naar de wet die God hem geeft: 
gij zult geen vreemde goden, 
maar Mij alleen belijden voortaan. 
Hoor, Israël, mijn geboden. 
 
2. Bemint uw Heer te allen tijd, 
dient Hem met alles wat gij zijt, 
aanbidt Hem in uw daden. 
Dit is het eerste en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 
 
3. Biedt uw naaste de helpende hand, 
spijzigt de armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
doet dit, en gij zult leven. 
 
4. De macht der liefde is zo groot, 
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geen water blust haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken. 
Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord, 
God heeft het tot ons gesproken. 

 
Zegen 


