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Thema Kiezen  (Pnr. 1293)  Lukas 7:24-35 
Uitgesproken 8 februari 2009 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst dhr. Van Dijk  
Orgel & Piano Jurjan Lipke 
 
U luistert naar : Een dienst voor Gezin, School en Kerk 
 
Orde van de dienst:  
 
Kinderen zingen o.a. Ik ken je wel 
  
Zingen Lied 320: 1 en 2 

1. Zingt een nieuw lied voor God de Here 
en weest van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand 
en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus' kerk. 
 
2. Kinderen van éénzelfde Vader, 
komt nu tesaam van zuid en noord. 
Van oost en west treden wij nader 
tot dit welaangename oord. 
Kracht van de jeugd, 
breng nu verheugd 
de stenen bij elkaar. 
God helpt u wonderbaar. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Welkom en inleiding op het thema 
 
Zingen 1. Abraham  Abraham,  

verlaat je land, verlaat je stam!  
Abraham, je moet gaan wonen  
in het land dat Ik zal tonen.  
Tel de sterren in de nacht,  
zo groot wordt jouw nageslacht.  
   
2. Abraham, Abraham,  
verlaat je land, verlaat je stam!  
Ik zal jou Mijn zegen geven,  
je geleiden allerwegen,  
en de volkeren tezaam  
vinden zegen in jouw naam.  
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3. Abraham, Abraham,  
verlaat zijn land, verlaat zijn stam!  
Met een woord gaat hij het wagen.  
Zonder verder iets te vragen  
staat hij op en gaat op reis,  
langs de weg die God hem wijst. 

 
 
Gebed 
 
Zingen Zoek eerst het Koninkrijk van God 
 
 
Schriftlezing Lukas 7: 24-35 

24 Toen de mannen die Johannes gestuurd had, weg waren, 
begon hij tot de mensen over Johannes te spreken. ‘Toen u naar 
de woestijn ging, wat verwachtte u toen te zien? Een rietstengel, 
door de wind bewogen? Nee! Wat dan wel? 25 Iemand in prachtige 
kleren? Maar mensen in dure kleren, mensen die in weelde baden, 
vind je in paleizen! 26 Maar waarom ging u dan naar de woestijn? 
Om een profeet te zien? Ja! En ik zeg u: u zag meer dan een 
profeet. 27 Want Johannes is het over wie in de Schrift geschreven 
staat:  
Ik stuur mijn gezant voor u uit  
om voor u de weg te effenen.  
28 Geloof mij: onder de mensenkinderen is niemand groter dan 
Johannes. Toch is de geringste in het koninkrijk van God groter 
dan hij. 29 Alle mensen die hem hoorden, ook de tollenaars, 
erkenden dat God rechtvaardig is en hebben zich door Johannes 
laten dopen. 30 Maar de Farizeeën en de wetgeleerden hebben 
afgewezen wat God met hen voorhad, zij hebben zich niet laten 
dopen. 31 Waar zijn die mensen mee te vergelijken? Waar lijken 
ze op? 32 Ze zijn als de kinderen die spelen op het marktplein, 
waarbij de ene groep tegen de andere roept: We speelden voor 
jullie op de fluit en jullie wilden niet dansen; we zongen een 
klaaglied en jullie wilden niet huilen! 33 Want Johannes de Doper 
komt, hij vast en drinkt geen wijn, en u zegt: Die man is bezeten. 
34 En de Mensenzoon komt, eet en drinkt, en u zegt: Kijk eens, 
een veelvraat en een drinker, iemand die omgaat met tollenaars 
en zondaars!’ 35 En Jezus besloot: ‘Maar de wijsheid van God 
wordt gerechtvaardigd door alle mensen die haar kinderen zijn.’  

 
Zingen We hebben op de fluit gespeeld 
 
Schriftlezing Jesaja 43:  1-3a 

1 Welnu, dit zegt de HEER,  
die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël:  
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen,  
ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!  
2 Moet je door het water gaan – ik ben bij je;  
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.  
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,  
de vlammen zullen je niet verschroeien.  
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3 Want ik, de HEER, ben je God,  
de Heilige van Israël, je redder. 

 
 
Zingen Wees niet bang 
 
Prentenboekverhaal : ’Ik wil die’ van Imme Dros 
 
Zingen Toch weet ik wat ik wil 

1. Al zit ik nog op school 
En heb ik nog geen baan. 
'k Heb nog geen eigen huis, 
Geen been om op te staan. 
 
Refrein: 
Toch weet ik wat ik wil, 
Ik heb de macht om zelf te kiezen. 
Toch weet ik wat ik wil, 
Ik heb die keuze zelf gedaan: 
Ik leef voor Jezus, 
Ik wil Hem achterna. 
Ik leef voor Jezus, 
Als Hij mij roept dan zeg ik: 
Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. 
 
2. Natuurlijk is er veel 
waar ik nog niets van snap. 
Ik ben wel niet zo dom,  
Maar ook nog niet zo knap. 
Refrein 

 
‘Preek’  
 
Zingen Het is nooit te laat om te kiezen 
 
Thematische dans door de kinderen  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 156: 1 en 2 

1. Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
2. Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
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Zegen 
 
Zingen Lied 156: 3 

3. Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 


