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Thema Existentieel bidden (Pnr. 1352 )   
Uitgesproken 24 oktober 2010 in het Open Hof te Kampen 
 
Kerkelijk jaar 6e zondag van de herfst, 22e na Pinksteren 
 

‘Heer, koning die over alles heerst, 
u hebt macht over al wat bestaat. 
Niemand kan het verhinderen.’ 
(toevoegsels Ester 3:C1) 

 
Synagogaal jaar 16 Chesjwan  
 
 Op het leesrooster stond gisteren 
 Genesis 18: 1–22:24 (parasja Wajera) 
 
U luistert naar: een opname van 24 oktober 2010 om 10.00 uur. In deze dienst 
wordt de doop bediend. 
 
Ouderling van dienst Geke Holtland  
Muzikale begeleiding Dick Muller 
 
Orde van de dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 84: 1 en 2 

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 
2. Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn Koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 

 
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.  
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Aanvangstekst Lukas 18: 10 

‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was 
een farizeeër en de ander een tollenaar. 
 

Zingen Lied 167: 1 en 2 
1. Heer Jezus, licht der wereld 
en schat der zaligheid, 
wij komen U ter ere, 
hier door uw Geest geleid, 
tezamen in uw tempel, 
opdat ook wij misschien 
naar Simeons exempel 
U zouden mogen zien. 
 
2. Gij laat U door ons vinden, 
o Heer, in ieder oord. 
Gij zijt bij uw beminden 
aanwezig naar uw woord. 
Geef dat ook hier en heden 
't geloof uw heil aanschouwt, 
uw tempel in mag treden, 
U in de armen houdt. 

 
Doopondericht 
 
Zingen Psalm 105: 3 

3. God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 

 
Gebed en doopvragen 
 
De dopelingen worden binnengebracht 
 
Zingen ELB 278 

Laat de kind’ren tot Mij komen,  
alle, alle kind’ren. 
Laat de kind’ren tot Mij komen,  
niemand mag ze hind’ren. 
Want de poorten van mijn rijk 
staan voor kindren open, 
laat ze allen groot en klein 
bij Mij binnen lopen. 
 
Laat de mensen tot Mij komen 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen,  
houdt ze toch niet tegen! 
Want de poorten van mijn rijk 
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gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk 
bij Mij binnen lopen. 

 
De kleinste kinderen van de nevendienst komen naar voren 
 
De kralen van Joas, Rinco, Rik, Dean, Noa en Maud worden aan de doopketting 
geregen 
 
Zingen Weer een kraal aan de ketting van de Heer! 

Rijgen, rijgen, er komen er nog meer. 
Weer een zusje voor de kinderen van Jezus, 
weer een kraal aan de ketting van de Heer! 
 
Weer een kraal aan de ketting van de Heer! 
Rijgen, rijgen, er komen er nog meer. 
Weer een broertje voor de kinderen van Jezus, 
weer een kraal aan de ketting van de Heer! 

 
Bediening van de Heilige Doop aan: 

Joas Geert Gerhard Bosma 
Hendrik Rinco Buijert 
Hendrik David Hofstede 
Dean Landsman 
Noa Lindeboom 
Maud Juliet Zandbergen 

 
Zingen Psalm 87: 3 en 4  

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kindren dragen. 
 
4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: `In U zijn al onze fonteinen'. 

 
Gebed  
 
De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
De dopelingen worden weggebracht 
 
Schriftlezing Lukas 18: 9-17 

9 Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en 
anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. 10 ‘Twee 
mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een 
farizeeër en de ander een tollenaar. 11 De farizeeër stond daar 
rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de 
andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig 
zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 12 Ik vast tweemaal 
per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” 13 De 
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tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens 
zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich 
op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” 14 Ik zeg 
jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen 
van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal 
vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd 
worden.’  
15 De mensen probeerden ook kleine kinderen bij hem te brengen 
om ze door hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, 
berispten ze hen. 16 Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: 
‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk 
van God behoort toe aan wie is zoals zij. 17 Ik verzeker jullie: wie 
niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er 
zeker niet binnengaan!’  

 
Zingen Lied 50: 3  

3. Hij is de Heer, Hij werd een knecht, 
op Hem wordt alle last gelegd, 
Hij woont temidden van het kwaad, 
Hij troont in onze lage staat. 

 
Preek  
 
Zingen Psalm 138: 3 en 4 

3. Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: 
goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
4. O Kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 
Diakonale voorbede wordt gevraagd voor… 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Inzameling van de gaven; liedje ‘Zeg mama….’ 
 
Zingen Lied 285: 1, 2 en 4 

1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen Lukas 18: 9-17 
 

 5 van 5 

Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 
 
2. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
 
4. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 

 
Zegen 
 
Orgelspel 


