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Thema Op elkaar aangewezen (Pnr.1231) Lukas 12: 32 - 40 
Uitgesproken 12 augustus 2007 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Jessica Wiegeraad 
Muzikale begeleiding Marien Lambregtse 
 
U luistert naar: een opname van 12 augustus  in het Open Hof te Kampen. In 
deze dienst wordt het huwelijk van Sylvia Knol en Erwin Hofman bevestigd en 
ingezegend.  
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Lied 465: 1 

1. Van U zijn alle dingen, 
van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen 
die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer. 

 
Stil gebed 

 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Lukas 12: 34 
 Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. 
 
Zingen Lied 465: 4 en 5 

4. O mocht ik U beminnen 
gelijk Gij mij bemint, 
laat heilge vrees van binnen 
mij leiden als uw kind! 
Mocht ik die rijkdom winnen, 
die roest noch mot verslindt, 
en werden nooit mijn zinnen 
door ijdle glans verblind! 
 
5. U zal ik eeuwig eren, 
die eeuwge goedheid zijt! 
U blijve, Heer der heren, 
geheel mijn hart gewijd. 
Wat kan ik niet ontberen 
wanneer uw hand mij leidt, 
wat vuriger begeren 
dan uwe heerlijkheid! 

 
Kyrie  Gebed om ontferming 
 
Zingen Lied  
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Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U.  
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.  
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen mijn aanbidding is voor U. 

 
Gloria Johannes 5: 19 – 25   

‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, 
hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader 
doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. 20 De Vader heeft de 
Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem 
nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan! 21 Want 
zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de 
Zoon levend wie hij wil. 22 De Vader zelf velt over niemand een 
oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon 
toevertrouwd. 23 Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals 
men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet 
die hem gezonden heeft.  

24 Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en 
hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over 
hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood 
overgegaan naar het leven. 25 Ik verzeker u: er komt een tijd, 
en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon 
zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven.  

  
Zingen Lied  

Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
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Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Lucas 12: 32 - 40 

32 Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het 
koninkrijk willen schenken.  
33 Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf 
een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet 
opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan 
worden aangevreten. 34 Waar jullie schat is, daar zal ook jullie 
hart zijn.  
35 Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, 
36 en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij 
terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen 
wanneer hij aanklopt. 37 Gelukkig de knechten die de heer bij 
zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel 
omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. 38 Gelukkig 
degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht 
of kort voor het aanbreken van de dag. 39 Besef wel: als de heer 
des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou 
hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. 40 Ook jullie moeten 
klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je 
het niet verwacht.’  

 
Zingen Lied 429: 2 en 3 
 2. Blijf dan eerbiedig God verbeiden 

en zwijg de Heer ootmoedig stil; 
Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 
't is goed en heilig wat Hij wil. 
God die ons uitverkoren heeft, 
kent alle zorg die in ons leeft. 
 
3. Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, 
neem zijn gebod getrouw in acht. 
't Wordt eindlijk alles u ten zegen, 
wanneer gij daarop biddend wacht. 
En wie gelovig op Hem ziet, 
weet zeker, Hij verlaat ons niet. 

 
Preek 
 
Zingen Lied als je geen liefde hebt voor elkaar 
 1. Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

vallen de dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet waar, 
kwaad is niet om te buigen. 

Refrein: 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. (2x) 

 
2. Als je geen antwoord geeft op verdriet, 
zullen de tranen niet drogen. 
Als je het leed in de wereld niet ziet, 
worden Gods woorden verbogen.  
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Refrein. 
 
3. Als je geen oog hebt voor het gemis, 
als je geen brood weet te delen, 
denk dan aan Jezus, die brood en die vis 
uit liefde deelde met velen.  

Refrein. 
 
4. Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
is er geen hoop meer op zegen. 
Kinderen, maak de liefde toch waar;  
schrijf het op alle wegen.  

Refrein. 
 
Huwelijkscatechese 
 
Huwelijksbevestiging 
 
Zingen Melodie Psalm 65 

1. Als man en vrouw in liefde leven 
zijn zij een beeld van God. 
Hij laat zich vinden in de vrede 
die uit hun handen komt. 
Zij wijzen naar de nieuwe schepping 
waar God de mens vervult. 
Waar allen aan elkander hebben 
een wereld vol geluk. 
 
2. God wou een lied, Hij riep de mensen, 
Hij schiep hen man en vrouw. 
Zij leven om elkaar te helpen, 
God viert hun goede trouw. 
zij delen samen al hun dagen, 
zij delen lief en leed, 
de ander noemen zij bij name, 
zoals eens Adam deed. 
 
3. In Kana zou het feest verlopen, 
de blijdschap raakte op, 
maar Jezus deed de wijn weer stromen, 
verrukking steeg ten top;. 
Het bruidspaar schepte nieuwe vreugde, 
het leven wordt weer goed, 
het water zal hun hart verheugen, 
't gewoonste lacht hen toe. 

 
Gebed 
 
Huwelijksinzegening 
 
Zingen Psalm 134: 3 

Dat 's Heeren zegen op u daal, 
Zijn gunst uit Zion u bestraal; 
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Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer; 
looft, looft dan aller heeren Heer 

 
Uitreiking van de trouwbijbel 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 434: 2, 4 en 5 

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
 
5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
Zegen 


