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Thema Wordt eens volwassen (Pnr.1233)  Lukas 14: 25-35 
Uitgesproken 9 september 2007 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Keimpe. Dokter  
Muzikale begeleiding Ad de Hoop, Pierre Ngyndouen, Bart Gijsbertsen jr. 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Psalm 133: 1  

1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen 
van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 
Eén liefdeband houdt hen tezaam. 
De zegen van Gods hoog verheven naam 
daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
als olie die den priester wijdt. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Markus 3: 32-35 

32 Er zat een groot aantal mensen om hem heen, en die zeiden 
tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u.’ 
33 Hij antwoordde: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’ 34 Hij 
keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: 
‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. 35 Want iedereen die de 
wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.’ 
 

Zingen Psalm 133: 2 en 3 
 2. Als olie die Aärons baard en kleren 

met geur doordringt, zo is de gunst des Heren 
voor wie eendrachtig samen zijn. 
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 
op Hermons top en daalt op Sion neer. 
't Wordt al een tuin voor God den Heer. 

 
3. Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen, 
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen 
en leven tot in eeuwigheid 

 
Schuldbelijdenis 
Zingen Lied 449: 1 
 1. God enkel licht, wiens aangezicht 
 zo blinkend is van luister, 

 ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn 
 vervallen aan het duister. 

 
Genade verkondiging 
Zingen Lied 449: 3 

 3. Heer, waar dan heen? Tot U alleen! 
 Gij zult ons niet verstoten. 
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 Uw eigen Zoon heeft tot uw troon 
 de weg ons weer ontsloten 

 
Aanwijzingen ten leven 
Zingen Lied 449: 5 

 5. God onze Heer, wil tot uw eer 
 ons klein geloof versterken. 
 Dan zullen wij Hem, waarlijk vrij, 
 volgen in goede werken. 
 

Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Lukas 14: 25-35 

25 Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde 
zich tot hen en zei: 26 ‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn 
vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja 
zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. 27 Wie niet 
zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling 
zijn.  
28 Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de 
kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de 
bouw? 29 Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet 
kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen 30 en 
zeggen: “Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken 
kon hij niet.” 31 En welke koning die erop uittrekt om met een 
andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade 
gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand 
die met twintigduizend man tegen hem oprukt? 32 Als hij dat niet 
kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar 
verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te 
vragen. 33 Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al 
zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. 34 Zout is iets goeds. 
Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan 
zijn kracht teruggeven? 35 Ook voor de bemesting van de grond is 
het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren 
heeft om te horen, moet goed luisteren!’  

 
Zingen Lied 441: 4 en 54. Wie eens ten hemel schouwde, 

van de aarde losgekocht, 
zijn hebben en zijn houden 
bezwaren slechts zijn tocht. 
Niets dan het daaglijks brood 
is voor een pelgrim nodig. 
O draagt niets overbodig: 
gij draagt uzelve dood! 
 
5. Uw ziel moet gij stofferen, 
maar niet uw aardse stee. 
Als gij gaat pelgrimeren, 
wat neemt gij met u mee? 
Gemak wordt u tot last. 
Een pelgrim moet zich voegen, 
met alles vergenoegen, 
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want hij is slechts te gast 
 
Preek  Waaronder een stukje uit ‘Op reis met de kleine prins’ 
  van Jean-Jacques Suurmond: Hoofdstuk XVII 
 

Ik zocht de vos. Eindelijk vond ik hem op een eenzame plaats. Tot 
mijn verbazing leek hij te praten tegen een groot, massief rotsblok 
dat daar al eeuwen moest hebben gelegen. Zijn stem klonk 
bedroefd. 
- Wat doe je nu? Vroeg ik. 
- Ik vertel hem wat mijn wensen en verlangens zijn, 
antwoordde de vos. 
- Maar die steen geeft toch geen antwoord? 
- Nee, maar juist daarom spreekt hij glashelder tot mij. 
- Verbouwereerd ging ik op de harde grond zitten. De vos zag 
mijn verwarring en kwam bij mij staan.  
- Toen ik een jonge vos was, legde hij uit, wilde ik niets liever 
dan thuis blijven. Het hol van mijn moeder was warm en veilig en 
vertrouwd. Maar op een dag gaf ze mij een lange zoen en joeg mij 
toen voorgoed weg. 
- Waarom? 
- Dat doen alle vossenmoeders wanneer hun kinderen groot 
geworden zijn. Tenminste, als ze echt om hen geven. 
- Ik begrijp er niets van! Zuchtte ik. Zijn uitleg deed mijn 
verwarring alleen maar toenemen. 
- Was zij voor mijn wil bezweken, vervolgde de vos, dan was ik 
bij haar  gebleven. Dan had ik nooit geleerd om mijn eigen leven 
te leiden. De eerste de beste kwajongen had mij kunnen vangen 
en ik was vroegtijdig geëindigd rond de hals van een of andere 
dame. 
- Maar wat heeft dat met dat rotsblok te maken? 
Waarom praat je tegen een steen? 
- Omdat die steen ook niet toegeeft aan mijn smeken en 
klagen. Juist daarom is hij een grote gave voor mij. Hij helpt mij 
los te komen van wat ik wil. Hij bevrijdt mij uit het hol van mijn 
wensen en behoeften waarin ik achter mijn eigen staart rondtol en 
alleen maar mijzelf tegenkom. 
- O, En wie kom je dan nu tegen? Vroeg ik onschuldig. 
De vos antwoordde niet. Hij keek mij aan. Zijn gezicht straalde als 
de zon zodat ik het gevoel had dat ik in het licht baadde. Toen 
wreef hij zachtjes met zijn snuit langs mijn wang die vochtig werd. 
Wat had ik graag op die heuvel een tent opgeslagen om daar voor 

altijd bij hem te blijven! 
 
Zingen Lied 157: 1, 2 en 3 

1. Hoe helder staat de morgenster 
en straalt mij tegen van zo ver, 
de luister van mijn leven. 
Kom tot mij, zoon van David, kom, 
mijn Koning en mijn Bruidegom, 
mijn hart wil ik U geven. 
Lieflijk,  
vriendlijk,  
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schoon en heerlijk, 
zo begeerlijk, 
mild in 't geven, 
stralend, vorstelijk verheven. 
 
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. 
 
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. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven terwijl Psalm 1 ten gehore wordt gebracht 
 
Zingen Lied 437 

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagten ga de weg die U behaagt. 
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Zegen 


