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Thema Verschrikkelijke vroomheid (Pnr. 1433) Markus 7: 6-7 
Uitgesproken 5 augustus 2012 in het Open Hof te Kampen 
 
 
Kerkelijk jaar:10e Zondag van Pinksteren 2012 

‘Geducht zijt Gij, o God, uit uw heiligdom’ 
(Psalm 68:36) 

 
Synagogaal jaar: 17 Av van het jaar 5772 
 
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge Sidra Wa-etchanan (Deut. 
3:13-7:12) 
 
Ouderling van dienst: Jaap Jansen 
Organist Henk Keizer 
U luistert naar: een doopdienst 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
Zingen Psalm 68: 2 en 3 

2. Draagt op een lied, aan Hem gewijd 
die spoorslags op de wolken rijdt; 
hoog is de Naam verheven! 
Hij, vader van 't verweesde kind, 
bij wie een vrouw bescherming vindt 
in haar vereenzaamd leven. 
Hij, HERE in zijn heiligdom, 
doet wie verlaten was, weerom 
het samenzijn ervaren. 
Wie was gevangen wordt bevrijd, 
maar Hij verbant in eenzaamheid 
al wie weerspannig waren. 
 
3. O God, de wondren die Gij deedt, 
toen Gij daar voor ons henen schreedt! 
De aarde werd bewogen. 
Dit is de berg van uw verbond! 
Uw stromen drenken hier de grond, 
hier daalt Gij uit den hoge. 
Een regen van vrijgevigheid 
hebt Gij uw erfdeel toebereid, 
uw erfdeel dat versmachtte. 
Uw schare heeft zich daar gezet; 
dit is uw woord, dit is uw wet: 
Gij geeft ons nieuwe krachten. 

Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
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Aanvangstekst 
 
Zingen Lied 483 

1.Gij die alle sterren houdt 
in uw hand gevangen, 
Here God, hoe duizendvoud 
wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart 
is verward, 
leer het op uw lichte 
hoge rijk zich richten. 
 
2. Want de lichten die wij zelf 
aan de hemel stelden, 
glinstrend in het zwart gewelf, 
sterren, ongetelde, - 
al hun glans 
dooft nochtans, 
dan is heel ons leven 
door de nacht omgeven. 
 
3. God, is dan wat U verliet 
uit uw hand gevallen? 
Mist Gij onze wereld niet 
bij uw duizendtallen? 
Blijf niet ver, 
doe één ster 
in de nacht ons gloren, 
of wij zijn verloren! 
 
4. Christus, stille vaste ster, 
o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der 
onze schreden richten, - 
geef ons moed; 
't is ons goed 
U te zien, Getrouwe, 
uw hoog rijk te aanschouwen. 

 
Dooponderricht 
 
Gebed 
 
Zingen  AWN 3: 29 

Jouw leven staat aan het begin, 
het heeft nog geen herinnering,  
het is zo weerloos en zo klein,  
je weet nog niet hoe het zal zijn. 
Refrein: O Heer, bevestig ons bestaan,  
noem ons bij onze naam. 
 
Je huilt nog van verwondering,  
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maar jij hoort hier, in onze kring.  
Het water wacht, die diepe zee  
geeft jou een taal, een teken mee. 
Refrein 
 
Dat teken is een heilgeheim  
God wil met jou verbonden zijn.  
Hij is nabij waar jij ook bent,  
omdat Hij je bij name kent.  
Refrein 
 
Zo komt jouw leven aan het licht,  
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht,  
Gods adem heeft je aangeraakt  
en jou tot bondgenoot gemaakt. 
Refrein 
 

De doopouders komen in het liturgisch centrum en de kleinste kinderen van de 
nevendienst mogen naar voren komen 

 
De kraal van Floortje wordt aan de doopketting geregen.  
 
Zingen: Wij vieren feest vandaag, hier in het Open Hof, 

want er wordt weer gedoopt! Wij zingen tot Gods lof. 
Wij openen het snoer en rijgen dan een kraal: 
jij hoort er nu ook bij, ja bij ons allemaal! 

 
Doopvragen 
 
Zingen  ‘opdat de ouders en hun kinderen zich ook gedragen zullen weten 
 door het geloof van  heel de gemeente’: 
Tussentijds 96: 

Wij geloven één voor één en ook samen: 
De Heer is God en anders geen. Amen, amen. 
 
Wij geloven in de naam Jezus Christus, 
gestorven en weer opgestaan, Hallelujah! 
 
Wij geloven dat de Geest ook nog heden 
de wereld en onszelf geneest. Vrede, vrede 

 
Bediening van de Heilige Doop aan Floortje Madeleine Gijsbertsen (aansteken 
doopkaars) 
 
Zingen Psalm 87: 3 en 4 

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kindren dragen. 
 
4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  Verschrikkelijke vroomheid  

 4 van 6 

zingend: `In U zijn al onze fonteinen'. 
 
Gebed 
 
De dopeling wordt weggebracht en kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Schriftlezing Markus 7: 1-15 

1 Ook de farizeeën en enkele van de schriftgeleerden die uit 
Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in zijn nabijheid op. 2 En 
toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine 
handen, dat wil zeggen, met ongewassen handen 3 (de farizeeën 
en alle andere Joden eten namelijk pas als ze hun handen 
gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun 
voorouders houden, 4 en als ze van de markt komen, eten ze pas 
als ze zich helemaal gewassen hebben, en er zijn nog allerlei 
andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het schoonspoelen 
van bekers en kruiken en ketels  ), 5 toen vroegen de farizeeën 
en de schriftgeleerden hem: ‘Waarom houden uw leerlingen zich 
niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood 
met onreine handen?’ 6 Maar hij antwoordde: ‘Wat is de profetie 
van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers 
geschreven:  
“Dit volk eert mij met de lippen,  
maar hun hart is ver van mij;  
7 tevergeefs vereren ze mij,  
want ze onderwijzen hun eigen leer,  
voorschriften van mensen.”  
8 De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen 
houdt u vast.’ 9 En hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods 
geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te 
houden! 10 Heeft Mozes niet gezegd: “Toon eerbied voor uw vader 
en uw moeder”, en ook: “Wie zijn vader of moeder vervloekt, 
moet ter dood gebracht worden”? 11 Maar u leert dat iemand 
tegen zijn vader of moeder mag zeggen: “Alles wat van mij is en 
voor u van nut had kunnen zijn is korban”’ (wat ‘offergave’ 
betekent), 12 ‘waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn 
vader of moeder te doen, 13 en zo ontkracht u het woord van God 
door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit 
soort dingen.’ 14 Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, 
zei hij: ‘Luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. 15 Niets dat 
van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de 
dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken.’ 
  

Schriftlezing Deuteronomium 4: 1 en 2 (uit Sidra Wa-etchanan) 
1 Luister dus, Israël, naar de wetten en de regels waarin ik u 
onderwijs en kom ze na. Dan blijft u in leven en kunt u het land in 
bezit nemen dat de HEER, de God van uw voorouders, u zal 
geven. 2 Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets 
van af. Houd u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden 
van de HEER, uw God. 

 
Zingen Tussentijds 82 

Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven,  
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leesbaar voor mensen als zijn erfenis.  
Ons leven mag zich voluit laten lezen,  
herkenbaar als zijn eigenhandig schrift. 
 
Wie kan in ons een brief van Christus lezen,  
als niet de Geest ons aan elkander rijgt,  
die ons als dode, levenloze letters  
beademt en tot nieuwe zin herschrijft? 
 
Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,  
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.  
Om mensen zijn ontferming te herhalen  
zijn wij gezonden, deze wereld in. 

 
Prediking 
 
Zingen Lied 463 

1. O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 
2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee. 
 
3. O vrede van Tiberias, 
o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun midden stond. 
 
4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
 
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart. 

 
Diakonale voorbede wordt gevraagd voor.... 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
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Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 474: 2 en 3 

2. God roept, en in Hem is de kracht, 
die onze zwakheid staalt. 
Dit is de vreugd, dat Hij het doel 
en onze vaart bepaalt. 
Dat Hij ons over grenzen heen 
laat zien het groot gezicht 
van aller mensen broederschap 
in 't ene, godlijk licht. 
 
3. God roept, en wat de mensen scheidt 
dat zij geen scheiding meer; 
zijn liefde houde ons allen saâm 
en samen met de Heer. 
Want wat er in de wereld woed', 
toch is het God die wint 
en in een elk die Hem behoort 
het nieuwe rijk begint. 

 
Zegen 
 


