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Thema Zitten onder je vijgeboom (Pnr.1362)  Johannes 1: 48 
Uitgesproken 16 januari 2011 in het Open Hof te Kampen 
 
 
U luistert naar: een opname van 16 januari 2011 om 9.00 uur 
 
Ouderling van dienst Roelof Smedes 
Muzikale begeleiding Jurjan Lipke 
 
Orde van de dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Lied 326:1 

1. Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal er in aanschouwen 
des Heren aangezicht. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria  
 
Aanvangstekst Johannes 1: 48 

48 ‘Waar kent u mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik 
had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de 
vijgenboom zat.’ 
 

Zingen Lied 167: 2 en 3 
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. 
 
3. Wees in ons leven luister 
en licht in onze pijn, 
en in ons kruis en duister 
de milde zonneschijn, 
voor 't aarzlend hart een leider, 
een vuur van heinde en ver, 
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voor zieken een bevrijder, 
voor stervenden een ster. 

 
Kyriegebed 
Zingen Psalm 93: 2 

2. Uw troon staat van de aanvang af gesteld 
op vaste pijlers in het oergeweld. 
Rivieren slaan, rivieren slaan, o HEER, 
het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 

 
Gloria & Lofprijzing 
Zingen Psalm 93: 4 

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Johannes 1: 35-52 

35 De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn 
leerlingen. 36 Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is 
het lam van God.’ 37 De twee leerlingen hoorden wat hij zei en 
gingen met Jezus mee. 38 Jezus draaide zich om, en toen hij zag 
dat ze hem volgden, zei hij: ‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zij 
tegen hem (dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar logeert u?’ 39 Hij 
zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met hem mee 
en zagen waar hij onderdak had gevonden; het was ongeveer 
twee uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij hem.  
40 Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en 
Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. 
41 Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen 
hem: ‘Wij hebben de messias gevonden’ (dat is Christus, 
‘gezalfde’), 42 en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem 
aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan 
zul je Kefas heten’ (dat is Petrus, ‘rots’).  
43 De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar 
ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem: ‘Ga met mij mee.’ 
44 Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en 
Petrus. 45 Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: ‘We 
hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven 
heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van 
Jozef, uit Nazaret!’ 46 ‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets 
goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus. 
47 Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte 
Israëliet, een mens zonder bedrog.’ 48 ‘Waar kent u mij van?’ 
vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat 
Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ 49 ‘Rabbi, u 
bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’ zei Natanaël. 
50 Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de 
vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’ 
51 ‘Waarachtig, ik verzeker jullie,’ voegde hij eraan toe, ‘jullie 
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zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien 
omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’  

 
Zingen ELB 25 (3x) 

Loof de HERE, mijn ziel. 
Loof de HERE, mijn ziel, 
en alles wat in mij is zijn heilige Naam. 

Preek  
 
Zingen Lied 157: 2. 3 en 4 

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. 
 
4. Hoe liefelijk is uw gelaat; 
als Gij uw ogen op mij slaat, 
dan doet de vreugd mij beven. 
Gij Jezus, zijt zo trouw en goed; 
uw woord en geest, uw vlees en bloed, 
zij zijn mijn ziel, mijn leven. 
Heer des 
hemels 
laat, getrouwe, 
mij aanschouwen 
uw erbarmen. 
Herder neemt mij in uw armen. 

 
Diakonale voorbede wordt gevraagd voor… 
 
Dankgebed en voorbeden 
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Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 455 

1. Als Hij maar van mij is 
en ik ben van Hem, 
als ik, tot de dood nabij is, 
luister naar zijn trouwe stem, 
heb ik niets te lijden, 
leef ik in een vroom en stil verblijden. 
 
2. Als Hij maar van mij is 
laat ik alles staan, 
wil ik enkel zijn waar Hij is, 
volg ik Hem waar Hij zal gaan. 
Mij is om het even 
heel het lichte, luide, aardse leven. 
 
3. Waar Hij maar van mij is 
is mijn vaderland. 
Zie hoe Hij alom nabij is 
met de gaven van zijn hand. 
Broeders lang verloren 
vind ik weer in wie aan Hem behoren. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 
 


