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Thema De roeping van Martha (Pnr.842) Lukas 10: 38-42 
Uitgesproken 15 juli 2007 in het Open Hof te Kampen 
 
U luistert naar: een opname van 15 juli 2007, een gemeenschappelijke dienst 
met de gereformeerde wijkgemeente in het Open Hof te Kampen. 
 
Ouderling van dienst Anneke van Ginkel 
Muzikale begeleiding Ad de Hoop  
 
Orde van de dienst: 
Zingen  Psalm 84: 1 

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Lucas 10: 41 

41 De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je 
maakt je veel te druk. 42 Er is maar één ding noodzakelijk 

 
Zingen  Psalm 84: 3 en 4 

3. Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 
 
4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 
waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o HEER, ook mijn gebeden. 
Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel. 

 
Gebed van verootmoediging 
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Genade verkondiging Deuteronomium 32: 36 – 39  
36 Want de HEER zal zijn volk recht doen,  
hij ontfermt zich weer over zijn dienaren.  
Als hij ziet dat alle krachten hun begeven  
en weldra iedereen bezwijkt,  
37 zal hij zeggen: “Waar zijn je goden nu?  
Waar is de rots waarop je steunde?  
38 Hebben ze niet het vet van je offers gegeten,  
niet gedronken van de wijn die je ze aanbood?  
Laten die goden je dan te hulp schieten,  
laten zij een schuilplaats voor je zijn!  
39 Zie het toch in: ik ben de enige,  
naast mij is er geen andere god. 

 
Zingen Lied 8: 1 

1. Gij hemel en aarde, doet open uw oor 
en geeft mij gehoor. 
Ik spreek dat mijn woord op u regenen zou, 
mijn taal op u druppelt als dauw. 
Ontvangt in uw oor wat mijn mond u ontsluit 
als stromen van regen op 't kiemende kruid. 
Ontvangt in uw hart wat mijn tong u vertelt 
als groeizame regen op 't groenende veld. 
Bereidt nu uw harten, bereidt nu uw oren 
om naar mij te horen. 

 
Aanwijzigingen ten leven Lukas 10: 25 – 36   

25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij 
vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het 
eeuwige leven?’ 26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet 
geschreven? Wat leest u daar?’ 27 De wetgeleerde antwoordde: 
‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel 
en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als 
uzelf.’ 28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat 
en u zult leven.’ 29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen 
en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ 30 Toen vertelde Jezus 
hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar 
Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem 
zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood 
achterlieten. 31 Toevallig kwam er een priester langs, maar toen 
hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. 
32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het 
slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. 33 Een 
Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem 
zag liggen. 34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn 
over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier 
en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. 
35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en 
zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u 
die op mijn terugreis vergoeden.” 36 Wie van deze drie is volgens 
u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ 37 De 
wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ 
Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’ 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  De roeping van Martha 

3 van 4 

 
Zingen Lied 8: 2 

2. De Heer roep ik uit, want de Heer is zijn naam! 
Roemt allen tesaam 
het werk van de Heer, de volkomenheid Gods, 
want Hij is uw heil en uw rots! 
Roemt allen zijn waarheid! Hij doet wat Hij zegt: 
zijn wegen zijn trouw en zijn paden zijn recht. 
Roemt allen zijn grootheid! Hij heeft het volbracht 
en zal het volbrengen voor ieder geslacht. 
Bereidt nu uw harten, bereidt nu uw oren 
om naar Hem te horen! 

 
Gebed  om de opening van het Woord.  
 
Schriftlezing Lukas 10: 38 - 42 

38 Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij 
werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39 Haar zuster, 
Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn 
woorden. 40 Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door 
de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, 
kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat 
doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ 41 De Heer zei 
tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel 
te druk. 42 Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste 
deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’  
 

Zingen Psalm 25: 4 
4. God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
in het effen recht des HEREN: 
wie Hem needrig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 

 
Preek 
 
Zingen Lied 157: 2, 3 en 6 
 2. Gij zijt mijn parel en mijn kroon, 

o Zoon van God, Maria's zoon, 
een hooggeboren Koning. 
O lelie die mijn hart bekoort, 
uw zoete evangeliewoord 
is louter melk en honing. 
Gij zijt 
altijd, 
hosianna, 
hemels manna, 
dat wij eten, 
nooit meer kan ik U vergeten. 
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3. Gij schittert als een edelsteen, 
mijn hart is vol van U alleen, 
uw liefde doet mij leven. 
Hoe groei ik in uw lichte schijn, 
hoe bloei ik op, daar ik mag zijn 
een rank met U verweven. 
Aan U 
blijft nu 
heel mijn leven 
weggegeven, 
om te ontvangen 
U, mijn liefde, mijn verlangen. 
 
6. Laat al het vrolijke geluid 
van stemmen, van viool en fluit, 
te zijner ere klinken. 
Hij staat voor altijd aan mijn zij. 
Mijn schone liefste is van mij, 
in Hem wil ik verzinken. 
Laat ons 
samen 
spelen, zingen, 
dansen, springen 
voor den Here, 
die de Koning is der ere. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 78: 1 en 3 

1. Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 
3. Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 

 
Zegen 


