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Thema De wijsheid van God (Pnr. 393)  1 Korinthe 2: 1-16 
Uitgesproken 30 januari 2011 in het Open Hof te Kampen 
 
 
U luistert naar: een opname van 30 januari 2011 om 9.00 uur. Deze preek is een 
bewerking van een eerdere uitleg in mei 1983 te ’s-Gravendeel. 
 
Ouderling van dienst  
Organist  
 
Orde van de dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 111: 1 en 6 

1. Van ganser harte loof ik Hem 
in 't midden van Jeruzalem, 
den HEER in 't midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van den HEER, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
 
6 
Van alle wijsheid het begin 
is: vrees den HEER met ziel en zin, 
aanbid zijn wil met vrees en beven. 
Dit is het helderste verstand. 
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 

 
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 1 Johannes 4: 8 

8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 
 

Zingen Lied 488b: 1, 3 en 4 
1. Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 
 
3. Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
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4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 
 

Gebed ter verootmoediging 
Zingen Lied 463: 1 

1. O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 

 
Genadeverkondiging 
Zingen Lied 463: 2 

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee. 

 
Aanwijzingen ten leven 
Zingen Lied 463: 3 

3. O vrede van Tiberias, 
o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun midden stond. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Matthéüs 5: 1-12 

1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij 
zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en 
onderrichtte hen:  
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,  
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  
4 Gelukkig de treurenden,  
want zij zullen getroost worden.  
5 Gelukkig de zachtmoedigen,  
want zij zullen het land bezitten.  
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,  
want zij zullen verzadigd worden.  
7 Gelukkig de barmhartigen,  
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.  
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn,  
want zij zullen God zien.  
9 Gelukkig de vredestichters,  
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.  
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,  
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  
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11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, 
vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je en juich, 
want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers 
vervolgden ze vóór jullie de profeten. 

 
Zingen ELB 421 

Ben je groot of ben je klein of ergens tussen in:  
God houdt van jou. 
Ben je dik of ben je dun of ben blank of bruin:  
God houdt van jou. 
Hij kent je als je blij bent, 
Hij kent je als je baalt. 
Hij kent je als je droevig bent, 
Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent, 
het geeft niet wat je doet: 
God houdt van jou,. Hij is vol liefde. 
God houdt van jou. 

 
Kinderen komen naar voren voordat ze naar de nevendienst gaan. 
 
Schriftlezing 1 Korinthe 2: 1-16 

1 Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van 
God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke 
welsprekendheid of wijsheid. 2 Ik had besloten u geen andere 
kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. 
3 Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig 
en onzeker. 4 De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet 
door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, 
5 want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar 
op de kracht van God.  
6 Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in 
het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar 
machthebbers, die ten onder zullen gaan. 7 Waar wij over spreken 
is Gods verborgen en geheime wijsheid, een wijsheid waarover 
God vóór alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen 
in zijn luister. 8 Geen van de machthebbers van deze wereld heeft 
die wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend, dan 
zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd. 
9 Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft 
gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is 
opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’ 
10 God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest 
doorgrondt alles, ook de diepten van God. 11 Wie is in staat de 
mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de 
Geest van God in staat om God te kennen. 12 Wij hebben niet de 
geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, 
opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft 
geschonken. 13 Daarover spreken wij, niet op een manier die ons 
door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons 
leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. 14 Een 
mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van 
God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet 
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begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. 15 Maar 
een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf 
wordt hij door niemand beoordeeld. 16 Er staat immers 
geschreven: ‘Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem 
zou kunnen onderwijzen?’ Welnu, onze gedachten zijn die van 
Christus.  

 
Preek  
 
Zingen Lied 192: 1, 2 en 6 

1. O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
waaraan de Prins der glorie stierf; 
ik wil om U zijn zonder trots, 
ik acht verlies wat ik verwierf. 
 
2. Bewaar mij dat ik roemen zou 
dan in mijns Heren Christi dood. 
Al wat ik anders noemen zou 
is niets bij dit mysterie groot. 
 
3. O angst en liefde, ondereen 
vermengd als water en als bloed, 
zij wijzen naar het wonder heen 
van Hem die op de aarde boet. 
 
6. De aarde zelf is veel te klein 
voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 
 

Diakonale voorbede wordt gevraagd voor… 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 326: 1 en 2 

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. 
 
2. God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor andre stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
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het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 
 


