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Thema Bij een vloed van doden (Pnr.1505)  Schriftlezing Lukas 13: 1-9 
Uitgesproken 27 juli 2014 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Hans Voerman  
Muzikale begeleiding Henk Keijzer 
 
 
Toen ik tot de HEER riep 
verhoorde Hij mijn stem tegen mijn benauwers. 
Werp uw bekommernis op de HEER, 
Hij zal voor u zorgen. 
Hij zal nimmermeer toelaten 
dat de rechtvaardige wankelt. 
(Psalm 55 : 17, 23) 
 
Kerkelijk jaar: 6e na Trinitatis    7e na Pinksteren 
Schriftlezing: Matteüs 13 : 44-52 
 
Synagogaal jaar: 29 Tammoez  5744 
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge  
Num. 33:1 – 36:13  (Sidra Masee = reizen van) 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 80: 1 

1. O God van Jozef, leid ons verder, 
hoor ons en wees weer onze herder; 
gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 

Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein gloria 
 
Aanvangsteks Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal 

nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.  
 
Zingen Lied 919: 1,3 en 4  NLB 

1. Gij die alle sterren houdt 
in uw hand gevangen, 
Here God, hoe duizendvoud 
wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart 
is verward, 
leer het op uw lichte 
hoge rijk zich richten. 
 
3. God, is dan wat U verliet 
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uit uw hand gevallen? 
Mist Gij onze wereld niet 
bij uw duizendtallen? 
Blijf niet ver, 
doe één ster 
in de nacht ons gloren, 
of wij zijn verloren! 
 
4. Christus, stille vaste ster, 
o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der 
onze schreden richten, - 
geef ons moed; 
't is ons goed 
U te zien, Getrouwe, 
uw hoog rijk te aanschouwen. 

 
Kyrie-gebed 
 
Zingen Lied 995: 1 NLB 

1. O Vader, trek het lot U aan 
van allen die door U bestaan. 
Gij die geen stenen geeft voor brood, 
wees met uw kinderen in nood; 
en stil, God die rechtvaardig zijt, 
de honger naar gerechtigheid. 
 

Zingen Lied 995: 2 NLB 
2. O Vader, trek het leed U aan 
van allen die met ons bestaan. 
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, 
doe ons hun broeders zijn in nood, 
opdat zij weten, wie Gij zijt: 
de God van hun gerechtigheid. 
Woorden van Jezus 

 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing Matthéüs 13: 44-52 

44 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die 
verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem 
opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij 
had en die akker te kopen.  
45 Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een 
koopman die op zoek was naar mooie parels. 46 Toen hij een 
uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen 
wat hij had en die te kopen.  
47 Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een 
sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei 
soorten vis werden gevangen. 48 Toen het net vol was, trok men 
het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te 
doen; de slechte vis werd weggegooid. 49 Zo zal het gaan bij de 
voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en 
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de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, 50 en ze zullen 
hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en 
knarsetanden.  
51 Hebben jullie dit alles begrepen?’ ‘Ja,’ antwoordden ze. 52 Hij 
zei hun: ‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk 
van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn 
voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.’  

 
Schriftlezing Lukas 13: 1-9 

1 Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem 
vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd 
had met hun offers. 2 Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die 
Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, 
omdat ze dat ondergaan hebben? 3 Zeker niet, zeg ik jullie, maar 
als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze 
omkomen. 4 Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op 
hen viel – denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere 
mensen die in Jeruzalem wonen? 5 Zeker niet, zeg ik jullie, maar 
als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als 
zij.’  
6 Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in 
zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, 
maar hij vond geen vijgen. 7 Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al 
drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar 
tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put 
alleen de grond uit.” 8 Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem 
ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit 
en hem mest heb gegeven, 9 misschien zal hij dan het komende 
jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’  

 
Kinderen komen naar voren voordat ze naar de nevendienst gaan 
 
Zingen Evangelisch liedboek 188 

'k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en'k weet: 
Hij is mij steeds nabij. 

Prediking  
  
Zingen Lied 902: 1, 4 en 5 NLB 

1. Is God de Heer maar voor mij, 
wat zou mij tegen zijn? 
Ik roep: `ach Here, hoor mij!' 
en wat mij kwelt wordt klein. 
Al heeft zich ook verheven 
de macht van hel en dood, 
ik heb voor heel mijn leven 
in God mijn bondgenoot. 
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4. Mijn Jezus is mijn ere. 
Had Hij niet, Hij, mijn licht 
bij mij in willen keren, 
'k zou voor Gods aangezicht 
niet staande kunnen blijven: 
zijn bliksem zou mij slaan 
en in levenden lijve 
zou 'k in Gods vuur vergaan. 
 
5. O liefde, - Hij die bluste 
't vuur dat een mens verteert, 
doet in zijn trouw mij rusten, 
meer dan ik heb begeerd. 
Ja, ik wil dapper wezen 
in alle tegenspoed: 
ik hoef voor niets te vrezen, - 
Hij schonk mij heldenmoed. 

 
Diaconale voorbede gevraagd voor…. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
 
Zingen Lied 793 NLB 

1. Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt – 
door uw hand elkaar gegeven, 
door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen 
in uw grote bruiloftsstoet. 
 
2. Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven, 
trouw en teder tot het eind – 
al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten: 
Gij, Gij laat ons niet alleen. 
 
3. Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
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niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 

Zegen 
 
 


