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Thema:Twee geloven op één kussen,en daar slaapt de duivel tussen?(Pnr.1335) 
 1 Korinthe 7: 10-16 
Uitgesproken:16 januari 2011 in de Bovenkerk te Kampen 
 
 
U luistert naar: een opname van een jeugddienst op 16 januari 2011 om 19.00 
uur 
  
Organist  Ab Weegenaar  
Met medewerking van  muziekvereniging Euphonia 
 
Liederen die voor de dienst worden gezongen 
 
Lied 380: 4, 5, 6 en 7 

4. Wie van zich afziet naar God toe, 
loopt in het licht en wordt niet moe. 
Het schijnsel van de hemel gaat 
over de dag van vroeg tot laat. 
 
5. Houd dan de hemel in het oog, 
maar hef uw hart niet al te hoog; 
op aarde hier, op aarde thans 
ziet gij een bovenaardse glans. 
 
6. De kalme gang, de kleine taak, 
zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 
Onszelf verliezen in 't gebod 
brengt daaglijks nader ons tot God. 
 
7. Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid 
voor licht en vreed' in eeuwigheid! 
En dat ons leven iedre dag 
als ons gebed U loven mag. 

 
Lied 446 

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
2. uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
 
4. al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen Twee geloven op één kussen, en daar 
slaapt de duivel tussen? 
 
 

 2 van 6 

maar sterk en vurig wordt de ziel 
wanneer zij U aanschouwt. 
 
5. Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
een zon diep in de nacht, 
roep ik uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht. 
 
6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
als ik van alles scheiden moet 
gaat nog die naam mij voor. 
 
7. O naam, eeuwige ademtocht, 
een sterveling ben ik, 
als eens mijn eigen adem stokt 
dan draagt mij uw muziek. 

 
Orde van de dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Lied 442 

1. Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 
2. Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons tradt, 
is het rechte pad. 
 
3. Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 
 
4. In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 
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Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Inleiding op het thema 

 
Zingen Lied 452 

1. Verlosser, Vriend, o hoop, o lust 
van die U kennen, neem het lied, 
dat U in 't stof een stervling biedt, 
een zondaar, die uw voeten kust. 
Een zondaar, een verlost', o Heer, 
en nu geen zondaar meer. 
O, neem het aan! 
Gij laat geen bidder staan, 
Gij hoort in hemelingen 
verloste zondaars zingen. 
O, neem het aan! 
 
2. Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart, 
ik vrees geen kwaad, maar klaag het Hem. 
Hoe groot in eer, Hij hoort mijn stem, 
hoe ver van de aard, Hij kent mijn hart. 
Gods zoon vergeet de broeder niet 
die Hij op aarde liet. 
Hij is mijn hoop. 
Hij wies mij met zijn doop, 
Hij geeft mij brood en beker, 
'k ben van zijn liefde zeker. 
Hij is mijn hoop! 
 
3. Waar is een vreugd, een kalmt', een heil, 
zo zalig, als dit hoogst genot? 
Het vloeit uit God en keert tot God, 
het heeft noch maat, noch perk, noch peil. 
In Jezus is mijn zalig lot 
verborgen bij mijn God. 
Hij is mijn lust, 
ook als mijn stof eens rust. 
O, prijst Hem, mijn gezangen! 
Ik blijf zijn komst verlangen. 
Hij is mijn lust! 

Gebed 
 
Schriftlezing Romeinen 2: 12-18 

2 Wij weten dat God hen die dergelijke dingen doen terecht 
veroordeelt. 3 Of denkt u soms dat u, die zelf doet wat u in 
anderen veroordeelt, de straf van God kunt ontlopen? 4 Veracht u 
dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en 
weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? 5 Doordat 
u zo hardleers bent en niet tot inkeer wilt komen, maakt u dat de 
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straf waartoe God u veroordeelt op de dag dat hij zijn rechtvaardig 
vonnis uitspreekt en uitvoert, alleen maar zwaarder wordt. 6 God 
beloont ieder mens naar zijn daden. 7 Aan wie het goede doet en 
daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, 
schenkt hij het eeuwige leven. 8 Maar wie handelt uit 
geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door 
onrecht, straft hij met zijn toorn en woede. 9 Iedereen die het 
slechte doet wacht leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, 
maar ook de andere volken. 10 Iedereen die het goede doet wacht 
glorie, eer en vrede, de Joden in de eerste plaats, maar ook de 
andere volken. 11 God maakt geen onderscheid.  
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. 

 
We luisteren naar Euphonia: een Irish hymn-tune en ‘Halleluja sing to Jesus’ 
 
Schriftlezing 1 Korinthe 7: 10-16 

10 Degenen die getrouwd zijn geef ik, nee, niet ik – de Heer geeft 
hun het volgende gebod: een vrouw mag niet scheiden van haar 
man 11 (is ze al gescheiden, dan moet ze dat blijven of zich met 
haar man verzoenen), en een man mag zijn vrouw niet wegsturen.  
12 Verder geef ik zelf nog – niet de Heer – het volgende 
voorschrift: wanneer een broeder een ongelovige vrouw heeft die 
bij hem wil blijven, mag hij niet van haar scheiden. 13 Dit geldt 
ook voor een zuster: wanneer ze een ongelovige man heeft die bij 
haar wil blijven, mag ze niet van hem scheiden. 14 Want de 
ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe en de 
ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo 
zijn, dan zouden uw kinderen onrein zijn. Maar nu zijn ze 
geheiligd. 15 Maar als de ongelovige partij wil scheiden, moet dat 
maar gebeuren; in dat geval is de broeder of zuster niet 
gebonden. Bedenk echter dat u door God geroepen bent om in 
vrede te leven. 16 Wie weet, u zou uw man toch kunnen redden? 
En wie weet, u kunt uw vrouw toch redden?  

 
Zingen Lied 21: 1 en 7 

1. Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
7. Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heilge Geest! 
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Halleluja! Halleluja! 
 
Preek  
 
Zingen Lied 20: 1, 2 en 4 

1. Laat ons nu vrolijk zingen! 
Komt, heft uw liedren aan 
voor Hem, wie alle dingen 
altijd ten dienste staan. 
Ik wil de Heer daarboven 
lofprijzen hier op aard, 
ja, Hem van harte loven, 
die veilig mij bewaart. 
 
2. Hoe goed is 't hun die bouwen 
op Isrels vaste rots, 
hun die zich toevertrouwen 
de trouwe handen Gods. 
Zij hebben 't heil verkregen, 
de allerschoonste schat; 
God leidt hen op zijn wegen, 
hun voet wordt moe noch mat. 
 
4. Hij is de Heer, de trouwe, 
die niemand onrecht doet. 
Wie maar aan Hem zich houden, 
die geeft Hij alle goed. 
Moet iemand onrecht lijden, 
de Heer staat aan zijn kant. 
Hij doet te allen tijde 
aan elk zijn woord gestand. 

 
Euphonia speelt: ‘Als een hert dat verlangt naar water’ en ‘U zij de glorie!’ 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 434: 2, 4 en 5 

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
 
5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
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christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 
 


