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Thema Het einde van de Mammon (Pnr.1394)  Lukas 16: 1-9 
Uitgesproken 16 oktober 2011 in het Open Hof te Kampen 
 
 
U luistert naar: een opname van een dienst gehouden 16 oktober om 9.00 uur. 
 
Ouderling van dienst Ruud Kamphuis 
Organist Dick Muller 
 
Kerkelijk jaar: 5e zondag van de herfst, zondag van het werelddiakonaat  
 

Als u de zonden blijft gedenken, Heer, 
Heer, wie houdt dan stand? 
Maar bij u is vergeving, 
Daarom eert men u met ontzag.   
(Psalm 130:3-4) 

 
Synagogaal jaar: 18 Tisjri  
 
Gisteren was het Sjabbat Chol HaMo’eed,  
 de derde dag van het 8 dagen durende Loofhuttenfeest. 
 Donderdag is de Slotdag, Sjemini Atseret. 
 
Orde van de dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Lied 327 

1. Heer Jezus, o Gij dageraad, 
wend naar ons toe uw licht gelaat. 
Uw Geest die in de waarheid leidt 
zij onze gids in deze tijd. 
 
2. Geef dat ons hart mag zijn gericht 
op U die ons verstand verlicht, 
opdat uw naam ons steeds nabij, 
uw lof op onze lippen zij, 
 
3. totdat met alle englen saam 
wij zingen: `heilig is Gods naam!', 
en zien U in het zalig licht 
van aangezicht tot aangezicht. 

Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria Ere zij de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, als in den 
 beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
 Amen.  
 
Aanvangstekst Zacharia 14: 12 
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12 De volken die tegen Jeruzalem ten strijde zijn getrokken, zullen 
door de HEER worden getroffen met een afgrijselijke plaag: 
terwijl ze nog levend rondlopen zal hij hun vlees laten wegteren 
van hun botten, hun ogen laten wegrotten in hun kassen en hun 
tong laten wegrotten in hun mond. 13 De HEER zal op die dag 
zo’n paniek onder hen zaaien dat ze elkaar beetgrijpen en slaags 
raken. 14 Ook Juda zal zich mengen in de slag om Jeruzalem. De 
rijkdommen van de belagers zullen als buit bijeen worden 
gebracht: grote hoeveelheden goud, zilver en kostbare gewaden. 
15 En alle dieren in het vijandelijke kamp, paarden, muildieren, 
kamelen en ezels, zullen door dezelfde plaag worden getroffen als 
de mensen.  
16 De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, 
zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de HEER van de 
hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest te 
vieren. 17 En is er op aarde een volk dat niet naar Jeruzalem komt 
om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren, dan 
zal er in dat land geen regen vallen. 18 Ook Egypte zal, wanneer 
zijn volk niet naar Jeruzalem komt, stellig worden getroffen door 
deze plaag, waarmee de HEER de volken straft die het 
Loofhuttenfeest niet komen vieren. 19 Dat zal de straf zijn voor 
Egypte en de andere volken die niet deelnemen aan het 
Loofhuttenfeest.  

 
 

Zingen Psalm 118: 3 en 7 
3. 't Is beter bij den HEER te schuilen 
dan dat men bouwt op man en macht. 
't Is beter bij den HEER te schuilen 
dan dat men hulp van vorsten wacht. 
Toen ik mij wenden kon noch keren, 
omsloten door der volken ring, 
doorbrak ik in de naam des HEREN 
de knellende omsingeling. 
 
7. Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden 
de poorten der gerechtigheid. 
Laat mij de voorhof binnentreden 
en loven 's HEREN majesteit. 
Dit is de poort, de poort des HEREN, 
Gods knechten zullen binnengaan. 
God van mijn heil, U wil ik eren, 
nu ik uw antwoord heb verstaan. 
 

Gebed van verootmoediging 
 
Zingen Psalm 42: 1 

1. Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
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Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 

 
Genade verkondiging 
Zingen Psalm 42: 3 

3. Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 

 
Levenswandel 
Zingen Psalm 42: 7 

7. Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing Matthéüs 22: 21  

21 Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen: 
‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat 
God toebehoort.’ 

 
Schriftlezing Lukas 16: 1-9 

1 Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke 
man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de 
rentmeester zijn eigendommen verkwistte. 2 De rijke man riep de 
rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg 
verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer 
rentmeester blijven.” 3 Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat 
moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op 
het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. 4 Maar ik 
weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, 
wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen 
thuis ontvangen. 5 Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn 
heer bij zich. De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer 
schuldig?” 6 “Honderd vaten olijfolie,” antwoordde de schuldenaar. 
De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga zitten 
en maak er gauw vijftig van.” 7 Daarna vroeg hij aan de volgende 
schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen 
graan,” luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw 
schuldbewijs, maak er tachtig van.” 8 En de heer prees de 
oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen 
van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de 
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kinderen van het licht. 9 Ook ik zeg jullie: maak vrienden met 
behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten 
worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is.  
 

Schriftlezing  Openbaringen 18: 1-3 en 14-20 
1 Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen. Hij had 
groot gezag en zijn luister verlichtte de aarde. 2 Met een krachtige 
stem riep hij: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad! Ze is 
een woonplaats voor demonen geworden, ze biedt onderdak aan 
elke onreine geest, elke onreine vogel en elk onrein, afschuwelijk 
dier. 3 Alle volken hebben door haar ontucht de wijn van haar 
wellust gedronken, de koningen op aarde hebben ontucht met 
haar gepleegd en de handelaars op aarde zijn van haar 
overvloedige weelde rijk geworden.’  
 
14 Verloren zijn de vruchten waar je hart naar uitging, verdwenen 
al je rijkdom, alle weelde – dat alles is voorgoed voorbij. 
15 Degenen die hierin handelden en die hun rijkdom aan haar te 
danken hebben, blijven op een afstand, ontzet door de straf die zij 
krijgt. Ze treuren en rouwen om haar 16 en zeggen: “Wee! Wee 
grote stad! Je droeg linnen, purperen en scharlakenrode kleren, en 
gouden sieraden, edelstenen en parels. 17 Maar in één uur tijd is 
heel je grote rijkdom vernietigd.” Alle stuurlui, iedereen die op 
Babylon vaart, het scheepsvolk en alle anderen die op zee werken, 
bleven op een afstand 18 en riepen toen ze de rook boven haar 
zagen opstijgen: “Welke stad is er aan die grote stad gelijk?” 
19 Ze wierpen stof over hun hoofd, treurden en rouwden, en 
riepen: “Wee! Wee grote stad! Iedereen die schepen op zee had, 
dankte zijn rijkdom aan haar schatten. Maar in één uur tijd is zij te 
gronde gericht.” 20 Juich om haar, hemel, juich heiligen, 
apostelen en profeten! Het vonnis dat zij jullie had toebedacht, 
heeft God aan haar voltrokken.’  

 
 
Zingen  ELB 403 (kinderen gaan naar de nevendienst) 

De aarde is vervuild, 
veroordeeld tot de dood, 
de schepping schreeuwt – zij huilt, 
zij kreunt in barensnood. 
 
De aarde is vervuild 
tot in de verste hoek - 
de zegen wordt geruild, 
verkwanseld voor een vloek. 
 
O aarde, hoe vervuild 
door gif en gas en teer, 
God, die zich nog verschuilt, 
bewerkt een ommekeer: 
 
de aarde wordt vervuld 
door kinderen van licht 
en onze oude schuld 
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bedekt voor zijn gezicht. 
 
De aarde wordt vervuld 
van groene overvloed – 
Jeruzalem onthult 
een wereld, gaaf en goed. 
 
De aarde wordt vervuld: 
Gods liefde uitgestort - 
zie hoe uit zijn geduld 
de hof herboren wordt. 
 

Prediking  
 
Zingen Lied 473: 1, 2, 3, 4 en 5 

1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 
4. Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 
 
5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw Heilge Geest er woon'. 

 
Diaconale voorbede wordt gevraagd voor…. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 350 

1. God, die leven 
hebt gegeven 
in der aarde schoot, 
alle vrucht der velden 
moeten we U vergelden, 
dank voor 't daaglijks brood. 
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2. Niet voor schuren, 
die niet duren, 
gaaft Gij vruchtbaarheid, 
maar opdat op aarde, 
in uw goede gaarde, 
niemand honger lijdt. 
 
3. Maar wij rijken, 
ach, wij blijken 
hard en onverstoord. 
Open onze oren, 
Heer, opdat wij horen 
't roepen aan de poort. 
 
4. Wil dan geven, 
dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 
't woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 

Zegen 
 
Orgelspel 


