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Thema Wat heeft nog zin? (Pnr. 1469) Lukas 12: 13-21 
Uitgesproken 4 augustus 2013 in het Open Hof te Kampen 
 
 
Kerkelijk jaar: 7e zondag van de zomer 
 11e zondag na Pinksteren 
 Geprezen zij de HEER; dag aan dag draagt Hij ons 

 
Synagogaal jaar: 28 Av van het jaar 5773 
 
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge 
 Deut. 11:26 – 16:17 (sidra Re’ee = Zie) 
 
 
U luistert naar:  
 
 
Ouderling van Dienst Cor van Laar 
Organist Henk Keijzer 
 
  
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
Zingen Psalm 111: 6 

6. Van alle wijsheid het begin 
is: vrees den HEER met ziel en zin, 
aanbid zijn wil met vrees en beven. 
Dit is het helderste verstand. 
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 
  

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Prediker 2: 11 
 
Zingen Lied 480: 1, 3 en 4 

1. Gij hebt, o Vader van het leven, 
de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. 
Gij hebt hem aan het woord doen komen 
om tussen werklijkheid en dromen 
getuige van uw Geest te zijn. 
 
3. Hij overmant de wilde dieren, 
vaart uit op zeeën en rivieren, 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  Wat heeft nog zin? 

 2 van 5 

doorzoekt der aarde donkre schoot. 
Ja, hij snelt voort op hoge winden 
om de allerlaatste grens te vinden. 
Zo vindt hij onverhoeds de dood. 
 
4. Door een geheimenis omsloten, 
door alle dingen uitgestoten, 
gaat hij op alle dingen in. 
Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
zijn rustloos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin. 
 

Kyriegebed 
 
Zingen Lied 21: 2 

2. Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 
zij keren eens tot aarde weer; 
rijkdom en macht, het gaat alles verloren, 
niemand gedenkt hun daden meer. 
Machtigen wanklen in hun waan, - 
roepen wij dan de Here aan. 
Halleluja! Halleluja! 

 
Gloria 
 
Zingen Lied 21: 3 

3. Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft? 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 

 
Gebed 
 
Schriftlezing Prediker 2: 1-11 

1 Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de genoegens van het 
leven te smaken en te genieten van het goede. Maar ook dat, 
ontdekte ik, is enkel leegte. 2 Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is 
niet meer dan dwaasheid. En waar leidt vreugde toe? 3 Ik heb 
mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn, en ik greep 
die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in mijn wijsheid – want 
die behield altijd de overhand – kon ontdekken wat een mens het 
beste doen kan, dat luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt 
onder de hemel.  
4 Ook heb ik grootse dingen ondernomen: Ik heb voor mezelf 
paleizen gebouwd en wijngaarden geplant. 5 Ik heb tuinen en 
parken aangelegd en daarin een keur van vruchtbomen geplant. 
6 Ik heb waterbekkens gegraven om een bos met jonge bomen te 
bevloeien. 7 Ik heb slaven en slavinnen gekocht, en ook hun 
kinderen werden slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen, 
schapen en geiten, meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem 
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heeft geregeerd. 8 Ik heb goud en zilver opgestapeld en in de 
rijkdom gedeeld van koningen en landen. Ik heb zangers en 
zangeressen aangesteld en het genot geproefd van vele, vele 
vrouwen. 9 Grootse dingen heb ik ondernomen en meer bezit 
vergaard dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. 
En bij alles wat ik voor mezelf verworven had, behield ik ook mijn 
wijsheid. 10 Alles wat mijn ogen vroegen heb ik ze gegund, elke 
vreugde die mijn hart verlangde heb ik het gegeven, en ik genoot 
naar hartenlust van al het goede dat ik had verworven. Het was 
het loon voor mijn gezwoeg. 11 Maar toen nam ik alles wat ik 
ondernomen had nog eens in ogenschouw, alles wat mijn 
moeizaam gezwoeg me opgeleverd had, en ik zag in dat het 
allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel 
nut onder de zon.  

 
Zingen Lied 271: 1, 2 en 3 

1. Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig, 
is der mensen leven! 
Zoals nevelen verschijnen, 
zoals nevelen verdwijnen, 
zo zal ook de mens verkwijnen. 
 
2. Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig 
zijn der mensen dagen! 
Als op wateren die stromen 
en niet meer tot stilstand komen 
wordt ons leven meegenomen. 
 
3. Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig 
is der mensen vreugde! 
Al het heden wordt verleden, 
licht wordt donker, - snel vergleden 
zijn der mensen heerlijkheden. 

 
Schriftlezing Lukas 12: 13 – 21 

13 Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn 
broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ 14 Maar Jezus 
antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie 
aangesteld?’ 15 Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere 
vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn 
bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ 16 En hij 
vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke 
man had veel opgebracht, 17 en daarom vroeg hij zich af: Wat 
moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. 
18 Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn 
schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen 
kan opslaan, 19 en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel 
goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, 
drink en vermaak je. 20 Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog 
deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie 
zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?” 21 Zo vergaat het 
iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij 
God.’  
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Kinderen komen naar voren 
 
Zingen AWN 3.14:  

Er was er eens een rijke man, 
ja luister maar eens goed, 
die had veel koren op zijn land, 
koren in overvloed. 
 
En toen de tijd van oogsten kwam, 
toen wist hij zich geen raad, 
zijn schuren waren veel te klein, 
de oogst die lag op straat. 
 
‘Ik breek mijn schuren af en bouw 
de nieuwe dubbelgroot, 
daarin berg ik mijn koren op; 
voor jaren heb ik brood’. 
 
Maar God sprak: ‘Man, je bent een dwaas, 
al heb je veel vergaard, 
vannacht eis Ik je leven op, 
jouw rijkdom is niets waard. 
 
Al zijn je schuren boordevol, 
je hart is leeg, helaas. 
Want God is niet bij jou in tel, 
je bent een rijke dwaas’. 

 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Preek 
 
Zingen Lied 287: 1, 2 en 4 

1. Waartoe geploegd, als 't zaad 
niet valt in goede aarde? 
O God, of Gij ons haat? 
Wat heeft ons werk voor waarde? 
Met onkruid ruig en sterk 
vecht iedereen zich moe 
en de opbrengst van ons werk 
valt straks een ander toe. 
 
2. Zeg ons, welk voordeel heeft 
een mens van al zijn streven? 
Hij wint zijn brood en leeft, 
maar, Here, is dat leven? 
Wij kunnen hier toch niet 
bestaan bij brood alleen? 
In moeiten en verdriet 
gaat zo ons leven heen. 
 
4. Betrek ons eens voor al 
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op Hem die alle dingen 
eenmaal nieuw maken zal, 
dat wij in duizelingen 
zien wat ons oog niet ziet 
en ons verblijden zeer, 
dat onze arbeid niet 
vergeefs is in de Heer. 

 
Diakonale voorbede wordt gevraagd voor.... 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Zingen ELB 2: 1, 4, 5 en 7 

1.HEER, onze Heer, hoe heerlijk is op aarde 
uw grote Naam, uw kracht, uw majesteit. 
Schepper en Heerser, creatieve Maker, 
die aan de hemel heel uw luister spreidt. 
 
4.Heer onze God, dan moet ik telkens denken: 
wat is de mens, dat U zo om hem geeft 
dat U voor hem wilt zorgen, hem wilt dragen, 
U die voor eeuwig en voor altijd leeft. 
 
5.U hebt hem bijna goddelijk geschapen 
hem glorieus met heerlijkheid gekroond. 
U laat hem heersen over heel de schepping 
ja, over alles wat op aarde woont. 
 
7.HEER, onze Heer, hoe heerlijk is op aarde 
uw grote Naam, uw kracht, uw majesteit. 
Schepper en Heerser, creatieve Maker, 
die aan de hemel heel uw luister spreidt. 
 

Zegen 
 


