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Thema Ook een Kelt kan behouden worden (Pnr.941)  Romeinen 2:12-16 
Uitgesproken 8 augustus 2010 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Ad de Hoop  
Muzikale begeleiding Henk Kamphof 
 
U luistert naar : een opname van 8 augustus 2010 in het Open Hof te Kampen. 
Deze dienst is een bewerking van Pnr. 941 die voor het eerst werd gehouden op 
29 maart 1998 te Kampen. 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom  
 
Zingen Ps. 92: 1 en 2 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Lucas 12:48 
 
Zingen Gez. 464 
 
Gebed van verootmoediging 
 
Zingen Lied 465: 1 

1. Van U zijn alle dingen, 
van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen 
die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer. 

 
Genadeverkondiging Jes. 55:6-9 
 
Zingen Lied 465: 4 

4. O mocht ik U beminnen 
gelijk Gij mij bemint, 
laat heilge vrees van binnen 
mij leiden als uw kind! 
Mocht ik die rijkdom winnen, 
die roest noch mot verslindt, 
en werden nooit mijn zinnen 
door ijdle glans verblind! 
 

Aanwijzingen ten leven 
 Lukas 12: 31-34 
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31 Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij 
gegeven worden. 32 Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader 
heeft jullie het koninkrijk willen schenken.  
33 Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf 
een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet 
opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan 
worden aangevreten. 34 Waar jullie schat is, daar zal ook jullie 
hart zijn.  
 

Zingen Lied 465: 5 
 5. U zal ik eeuwig eren, 

die eeuwge goedheid zijt! 
U blijve, Heer der heren, 
geheel mijn hart gewijd. 
Wat kan ik niet ontberen 
wanneer uw hand mij leidt, 
wat vuriger begeren 
dan uwe heerlijkheid! 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Lukas 12: 35-40 

35 Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, 
36 en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij 
terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen 
wanneer hij aanklopt. 37 Gelukkig de knechten die de heer bij zijn 
komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel 
omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. 38 Gelukkig 
degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of 
kort voor het aanbreken van de dag. 39 Besef wel: als de heer des 
huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij 
niet in zijn huis hebben laten inbreken. 40 Ook jullie moeten 
klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je 
het niet verwacht.’  

 
Zingen Zoekt eerst het koninkrijk van God 

en zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 
 
Refrein: 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 
 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Schriftlezing Lukas 12: 41-48 

41 Petrus vroeg: ‘Heer, is deze gelijkenis alleen voor ons bedoeld 
of voor iedereen?’ 42 De Heer antwoordde: ‘Wie is die 
betrouwbare en verstandige rentmeester die de heer zal 
aanstellen over zijn knechten om hun op tijd het eten te geven dat 
hun toekomt? 43 Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen   

 3 van 4 

wanneer zijn heer komt. 44 Ik verzeker jullie: hij zal hem 
aanstellen over alles wat hij bezit. 45 Maar als die dienaar bij 
zichzelf zegt: Mijn heer komt maar niet, en als hij de knechten en 
dienstmeisjes gaat slaan, zich volvreet en zich bedrinkt, 46 dan 
komt de heer van die dienaar op een dag waarop hij het niet 
verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en dan zal hij hem 
straffen met zijn zwaard en hem het lot van de trouwelozen doen 
ondergaan. 47 De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen 
voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal 
veel slagen te verduren krijgen. 48 Maar wie niet weet wat zijn 
heer wil en zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te 
verduren krijgen. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel 
worden geëist, en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te 
meer zal van hem worden gevraagd.  
 

Schriftlezing Romeinen 2: 12-16 
12 Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen 
ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben 
terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden 
veroordeeld. 13 Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God 
rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. 14 Wanneer namelijk 
heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan 
zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. 15 Ze bewijzen 
door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; 
en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun 
gedachten beschuldigen of vrijpleiten. 16 Dit alles zal blijken op de 
dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door 
Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is. 

 
Zingen Lied 15: 2 

2. Gij armen en verdrukten, 
ziet uit naar Hem, die u bevrijdt; 
gebeukten en gebukten, 
in zijn rijk is gerechtigheid. 
Gij die, uzelf tot schade, 
des Heren weg verliet, 
de Heer is vol genade, 
voor eeuwig toornt hij niet, - 
Hij die voor u blijft zorgen, 
de zonde van u doet 
als de avond van de morgen, 
ja, kwaad vergeldt met goed. 

 
Preek 
 
Zingen Lied 94 

1. Mensen, wij zijn geroepen om te leven! 
Hoog is de hemel boven ons verstand 
en onder onze voeten hier beneden 
de goede grond, het groene moederland. 
 
2. God onze toekomst, God is onze Vader, 
Hij is het licht voor onze dagen uit. 
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De hele wereld leeft van zijn genade, 
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 
 
3. Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven, 
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad, 
om zo de toekomst tegemoet te leven 
wanneer de grote oogst te velde staat. 
 
4. Ja, wij zijn allen zonen der belofte, 
kinderen van de dag die komen zal, 
als Hij, de Zoon, de Zon, daalt uit de hoogte, 
roepend van recht en vrede overal! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 434: 1 en 5 

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 
5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
Zegen 


