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Thema Vragen stellen, tot de dood toe (Pnr. 1432) Markus 6: 14-29 
Uitgesproken 22 juli 2012 in het Open Hof te Kampen 
 
 
Kerkelijk jaar: 8e zondag na Pinksteren (22 juli) 

Zie, God is mijn helper. 
Hij zal het kwaad vergelden 
aan wie mij benauwen.  
(Psalm 54: 6 en 7) 

 
Synagogaal jaar: 2 Av 

Gisteren waren aan de orde de Sidra’s  Matot en Masee  
(Num. 30 t/m 36) 

 
Ouderling van Dienst Rianne Haring 
Organist Henk Kamphof 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Psalm 56: 1 en 3 

1. Wees mij genadig, Heer, want een geweld 
van vijanden staat rondom opgesteld 
om, als ik machteloos lig neergeveld, 
over mij heen te lopen. 
Maar altoos als de angst mij heeft bekropen, 
geprezen zij Gods woord dat mij doet hopen! 
Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen: 
de Here is mijn held! 
 
3 
Gij hebt mijn omzwerving te boek gesteld 
en al de tranen, in mijn oog geweld, 
bijeengegaard en in uw boek geteld: 
alles ligt voor U open. 
Geprezen zij Gods woord dat mij deed hopen! 
Mijn vijanden zijn haastig afgedropen. 
Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen: 
De Here is mijn held! 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst uit Jesaja 32 

 
Zingen Psalm 70 

1. Haast U om mij te redden, God! 
O HEER, doe uw verlossing dagen. 
Maak hen beschaamd die mij belagen. 
Drijf met de spotters zelf de spot. 
Verlos, o Heer, mij uit de handen 
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van wie mij naar het leven staan. 
Doe Gij het lachen hun vergaan, 
dan vluchten zij voor eigen schande. 
 
2. Laat die U zoeken in hun nood 
verheugd een vrolijk lied beginnen. 
Laat allen die uw heil beminnen 
voortdurend zingen: God is groot! 
Maar ik ben arm, zie mijn ellende. 
Haast U tot mij, bevrijd mij, HEER! 
Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer, 
maar spoed U om mijn lot te wenden. 

 
Kyriegebed 
Zingen  Lied 284: 1 

1. O lieve Heer, geef vrede 
aan allen hier beneden 
die uitzien naar uw feest, 
opdat de mensen weten: 
uw heilige profeten 
zijn niet verblind geweest. 

 
Gloria 
Zingen  Lied 284: 2 

2. Doe onze ogen stralen, 
doe ons het hart ophalen 
aan blijdschap na verdriet; 
o God, voor wie verschijnen 
Christus en al de zijnen, 
versmaad hun smeken niet! 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Markus 6: 14-29 

14 Koning Herodes hoorde van hem, want zijn naam was overal 
bekend geworden. Sommigen zeiden: ‘Johannes de Doper is 
opgewekt uit de dood en daardoor beschikt hij over zulke 
wonderbaarlijke krachten.’ 15 Maar anderen zeiden: ‘Het is Elia,’ 
en weer anderen zeiden: ‘Hij is een profeet zoals die er vroeger 
waren.’ 16 Toen Herodes dit allemaal hoorde, zei hij: ‘Het is 
Johannes, die ik heb onthoofd, die weer is opgestaan.’ 17 Want 
Herodes had Johannes gevangen laten nemen en hem, aan 
handen en voeten geketend, laten opsluiten vanwege Herodias, de 
vrouw van zijn broer Filippus, met wie hij getrouwd was. 
18 Johannes had namelijk tegen Herodes gezegd: ‘U mag niet 
trouwen met de vrouw van uw broer.’ 19 Sindsdien had Herodias 
het op hem gemunt en wilde ze hem uit de weg ruimen, maar ze 
kreeg er de kans niet toe, 20 want Herodes had ontzag voor 
Johannes, omdat hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man 
was, en hij nam hem in bescherming. En hoewel hij altijd in grote 
onzekerheid verkeerde als hij naar hem geluisterd had, bleef hij 
hem toch graag horen. 21 Op een keer deed zich echter een 
gunstige gelegenheid voor, toen Herodes op zijn verjaardag een 
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feestmaal gaf voor zijn hovelingen en de hoge militairen en de 
voornaamste inwoners van Galilea. 22 De dochter van Herodias  
kwam binnen om voor Herodes en zijn gasten te dansen, wat bij 
hen erg in de smaak viel. De koning zei tegen het meisje: ‘Vraag 
me wat je maar wilt, en ik zal het je geven.’ 23 En hij bezwoer 
haar: ‘Wat je ook vraagt, ik zal het je geven, al was het de helft 
van mijn koninkrijk!’ 24 Ze ging naar haar moeder en vroeg: ‘Wat 
zal ik vragen?’ Haar moeder zei: ‘Het hoofd van Johannes de 
Doper.’ 25 Haastig ging ze weer naar binnen, stapte recht op de 
koning af en zei tegen hem: ‘Ik wil dat u me nu meteen op een 
schaal het hoofd van Johannes de Doper geeft.’ 26 Deze vraag 
bedroefde de koning zeer, maar hij wilde het haar niet weigeren 
omdat hij in het bijzijn van zijn gasten een eed had gezworen. 
27 Hij stuurde iemand van zijn garde weg met het bevel hem het 
hoofd te brengen. De soldaat ging naar de gevangenis en 
onthoofdde Johannes. 28 Hij bracht het hoofd binnen op een 
schaal en gaf het aan het meisje, en zij gaf het aan haar moeder. 
29 Toen zijn leerlingen hiervan hoorden, gingen ze zijn lijk halen 
en legden het in een graf. 

 
Kinderen komen naar voren 
 
Zingen ELB 452 

Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
 
Als je 's avonds niet kunt slapen 
Als je bang in 't donker bent 
Denk dan eens al die schapen 
Die de heer bij name kent 
 
Jezus is de goede herder 
Jezus hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
 
En wanneer je soms alleen bent 
En je hart is vol verdriet 
Denk dan aan de goede herder 
Hij vergeet Zijn schaapjes niet 
 
Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 

 
Kinderen gaan naar de nevendienst 

  
Schriftlezing Jesaja 32: 1-8 

1 Een koning die rechtvaardig regeert  
en leidersdie leiden volgens het recht  
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2 zijn als een beschutting tegen de wind,  
als een schuilplaats voor een wolkbreuk,  
als waterstromen in een dorre streek,  
als de koele schaduw van een rots  
in een dorstig, uitgedroogd land.  
3 Ogen zullen niet langer blind zijn,  
oren luisteren weer aandachtig;  
4 de onbezonnen geest verwerft kennis en inzicht,  
de tong van stotteraars spreekt vloeiend en vlot.  
5 Dan wordt een dwaas niet meer edel genoemd,  
een bedrieger niet langer aanzienlijk.  
6 Want een dwaas spreekt dwaas  
en zijn hart brengt slechtheid voort:  
hij handelt goddeloos  
en hij lastert de HEER;  
wie honger lijdt laat hij onverzadigd,  
de dorstige geeft hij niets te drinken.  
7 Een bedrieger kiest valse middelen,  
hij beraamt snode plannen  
en tracht, door leugens rond te strooien,  
de verdrukte in het verderf te storten,  
en de zwakke wanneer die zijn recht bepleit.  
8 Maar een edel mens zint op edele daden,  
hij zet zich in voor al wat edel is.  

 
Zingen Lied 294: 1, 2, 3 en 6 

1. Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 
 
2. Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefd' en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 
 
3. Dat land, het ons vanouds 
vertrouwde Kanaän, 
waar God zijn stad herbouwt; 
Sion, waar zijt ge dan? 
 
6. Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze Herder zijt! 

 
Prediking 
 
Zingen Psalm 72: 4 en 6 

4. Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
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Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 
 
6. Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 

 
Diakonale voorbede wordt gevraagd voor.... 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst en tonen hun medailles 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 288: 1, 4 en 8 

1. Eens komt de grote zomer 
waarin zich 't hart verblijdt. 
God zal op aarde komen 
met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde 
wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren 
in heel zijn kreatuur. 
 
4. Ook ons zal God verlossen 
uit alle pijn en nood, 
van 't woeden van de boze, 
van 't vrezen voor de dood, 
van aarzelen en klagen, 
verdriet en bitterheid, 
van alles wat wij dragen, 
van 't lijden aan de tijd. 
 
8. Dan zal het loflied schallen 
rondom de gouden troon, 
dan heffen wij daar allen 
met grote vreugde aan: 
lof zij en eer en sterkte 
de Vader en de Zoon, 
de Geest om al zijn werken 
zij lof van nu voortaan. 

 
Zegen 
 


