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Thema:  En toen Hij aan het bidden was... (Pnr.1323)  Lukas 3:21,22 
Uitgesproken 10 januari 2010 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Erwin Schraa 
Organist Marijn de Jong  
  
 
U luistert naar: een opname van 10 januari 2010 waarin bevestiging en afscheid 
van ambtdragers. 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Psalm 2: 1 en 3 

1. Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? 
Wat is de waanzin toch die zij beramen? 
De groten staan gewapend tot de slag, 
de machtigen der wereld spannen samen. 
't Is tegen het gezag van God den HERE 
en tegen zijn gezalfde vorst gericht: 
`Komt', zeggen zij, `laat ons hun banden scheuren, 
tot alle macht in onze handen ligt!' 
 
3. Ik roep op aarde 't woord des HEREN uit. 
Hij sprak tot mij: `Zie Ik verwek u heden. 
Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit. 
Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden. 
Zie, al het volk tot in de verste streken, 
de ganse aarde geef Ik in uw macht. 
Gij zult het aarden vat met ijzer breken, 
ja, het verbrijzlen door uw grote kracht.'  
  

Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Lukas 3 

21 Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en 
hij aan het bidden was, werd de hemel geopend 22 en daalde de 
heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er 
klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou 
vind ik vreugde.’  
 

Zingen Lied 166: 2 
2. Hij daalt ootmoedig in het water, 
de vogel Geest komt aangesneld, 
God heeft in Hem zijn welbehagen 
en alle zaligheid gesteld: 
tegen de stroom staat Hij ten teken, 
hier wordt des levens loop gewend, 
het blinde lot gestuwd tot zegen, 
wij zijn tot in de dood gekend. 
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Gebed van verootmoediging 
 
Zingen Lied 86: 4 

4. Hij meet ons tijd en ruimte toe 
genoeg om Hem te vinden. 
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 
wij tasten in den blinde 
naar Hem, uit wie ons leven is. 
Eens treedt Hij uit de duisternis 
en noemt ons zijn beminden. 

 
Genadeverkondiging 

21 Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al 
getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: 22 God schenkt 
vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen 
onderscheid. 23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de 
nabijheid van God; 24 en iedereen wordt uit genade, die niets 
kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons 
door Christus Jezus heeft verlost.  

 
Zingen Lied 86: 5 

5. Ja, Hij is elk van ons nabij, 
hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 

 
Aanwijzingen ten leven 
 
Zingen Lied 86: 9 

9. Hij die rechtvaardig was en stil 
droeg wat Hem was beschoren, 
die stierf, en zie Hij leeft, - Hij wil 
ook in ons zijn herboren. 
Ons leven is in het geding: 
tot onze val en opstanding 
heeft God Hem uitverkoren. 

 
 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Jesaja 42: 1-7 

1 Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,  
hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde,  
ik heb hem met mijn geest vervuld.  
Hij zal alle volken het recht doen kennen.  
2 Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,  
hij roept niet luidkeels in het openbaar;  
3 het geknakte riet breekt hij niet af,  
de kwijnende vlam zal hij niet doven.  



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  En toen Hij aan het bidden was... 

 3 van 5 

Het recht zal hij zuiver doen kennen.  
4 Ongebrokenen vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen;  
de eilanden zien naar zijn onderricht uit.  
 
5 Dit zegt God, de HEER,  
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen,  
die de aarde heeft uitgehamerd  
met alles wat zij voortbrengt,  
die de mensen op aarde levensadem geeft,  
en levensgeest aan allen die daar verkeren:  
6 In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen.  
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden,  
ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen  
en maak je tot een licht voor alle volken,  
7 om blinden de ogen te openen,  
om gevangenen te bevrijden uit de kerker,  
wie in het duister zitten uit de gevangenis.  
 

Zingen Kinderlied 
 
Schriftlezing Lukas 3:21 en 22 

21 Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt 
en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend 22 en daalde 
de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er 
klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou 
vind ik vreugde.’ 

 
Zingen Lied 327 

1. Heer Jezus, o Gij dageraad, 
wend naar ons toe uw licht gelaat. 
Uw Geest die in de waarheid leidt 
zij onze gids in deze tijd. 
 
2. Geef dat ons hart mag zijn gericht 
op U die ons verstand verlicht, 
opdat uw naam ons steeds nabij, 
uw lof op onze lippen zij, 
 
3. totdat met alle englen saam 
wij zingen: `heilig is Gods naam!', 
en zien U in het zalig licht 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Preek 
 
Zingen Lied 250: 1, 2 en 3 

1. Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods, 
daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, Lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 
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2. Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
is alle denken, alle doen 
zo leeg en woest, zo dood, als toen 
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 
 
3. Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 
geen leven, dan waar Gij het wekt 
in een gemis dat naar U schreit. 

 
Kinderen komen terug 
 
Afscheid van de ambtsdragers: 

Keimpe Dokter, André van der Kamp, Bert Oude Kotte, Nanda 
Tegelaar, Wim van Werven en Jan Zwols. 

 
Bevestiging van ambtsdragers: 

Jannette van Dorp-Potkamp, Cor van Laar, Guusta Moolenaar-
Hengeveld, Jan Posthouwer, Jan Ringenier. 

 
Herbevestiging van Ad de Hoop en Pieter Wiekeraad. 
 
Belofte van geheimhouding wordt afgelegd door Harm Koster. 
 
Gemeente legt gelofte af. 
 
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 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. 
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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. 

 
Zegen 


