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Thema Geloof, hoop en Liefde (Pnr.1436)  1 Korinthe 13: 13 
Uitgesproken 16 september 2012 in het Open Hof te Kampen 
 
 
U luistert naar: De startzondag  
 
Ouderling van dienst: Erwin Schraa  
Organist: Marijn de Jong 
Voorgangers: Leon Eigenhuis en Bart Gijsbertsen  
Medewerking van de Cantorij o.l.v. Arie van de Weerd 
Band bestaande uit Bette Verboom, Remi Mateboer, Guus Brink en Marijn 
Eigenhuis  
 
Orde van de dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen ‘Dit huis’ naar Psalm 84 op de melodie van Psalm 84 

Dit huis, een herberg onderweg 
voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden, 
een toevluchtsoord in de woestijn 
voor wie met olie en met wijn 
pijnlijke wonden liet verbinden 
dit huis, waarin men smarten deelt, 
weet hoe Gods liefde harten heelt. 
 
Dit huis, met liefde opgebouwd 
dit gastenhuis voor jong en oud, 
ligt langs de weg als een oase; 
hier kan men putten: nieuwe kracht’, 
hier is beschutting voor de nacht, 
hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend al wie binnengaat 
en hier zijn lasten liggen laat. 
 
O Heer, hier noemen wij uw Naam, 
hier hopen wij U te verstaan, 
in al wat U ons nu wilt geven. 
Wij horen naar uw levend Woord, 
uw Stem wordt in dit uur gehoord, 
uw vaderhart vertroost ons leven. 
Hoor ons gebed, hoor onze lof, 
dan wordt dit huis een OPEN HOF. 

 
Stil gebed, het Onze Hulp en de Apostolische 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.  
 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen Geloof, hoop en Liefde 
 

 2 van 5 

Een eerste woord 
 

Cantorij zingt Psalm 84, Hoe vredig is het waar Gij woont 
1 Hoe vredig is het waar Gij woont,  
Heer God van alle machten 
Verlangen zal ik met hart en ziel  
naar het huis waar Gij mij wacht. 
 
2 De vogel vindt een eigen nest;  
de zwaluw een plaats voor zijn jongen. 
Gelukkig de mens die woont bij U,  
hij zal U loven zijn leven lang. 
 
6. Gij zijt mijn schild, Gij zijt mijn betrouwen,  
Gij brengt mij tot aanzien Gij maakt mij bemind. 
Ik zal genade vinden in U ogen,  
als ik rechtop kan staan zonder bedrog. 
 
7. Eer aan de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu altijd,  
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
Gebed 
 
Zingen In Gloria, “Bij hoog en laag” 
 deel 3- Zingen in de tijd (Kampen 1991) lied 11 Canon 
 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed 
 
Schriftlezing 1 Korintiërs 13 

1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – 
had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende 
gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren 
en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik 
het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik 
zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel 
aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik 
daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.  
4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen 
afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is 
niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en 
rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het 
onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, 
alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.  
8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, 
klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9 want ons 
kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het 
volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een 
kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde 
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ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke 
achter me gelaten. 12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, 
maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, 
maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 
13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste 
daarvan is de liefde.  

 
Zingen Maar had de liefde niet…. (naar Korinthe 13) 
  Tekst Bart Gijsbertsen, melody: hyfrydol 

Al vertolk ik alle talen, 
spreek ik met een engelenstem, 
schuif ik bergen richting dalen, 
is geen stof mij onbekend, 
zie ik toekomstperspectieven, 
profeteert altijd mijn tong, 
maar mankeert mijn hart de Liefde 
ben ik louter luide gong. 
 
Maakte ik mijn goed te gelde 
voor wie hong’rig is en arm - 
vond ik dat mijn lijf niet telde, 
gaf het prijs en werd verbrand - 
prees een ieder mijn motieven, 
werd ik held op stel en sprong, 
maar mankeerde mij de Liefde 
was ik louter luide gong. 
 
Nooit laat zij zich op iets voorstaan, 
is niet uit op winstbejag; 
wil met alle mensen meegaan, 
dragen tot de jongste dag, 
alles gunnend, alles hopend - 
hoe vat je de Liefde saam? 
Onze ogen zijn geopend: 
Christus is haar eigennaam! 

 
Gesprek met kinderen (Leon), over de gaven van de Geest. 
 
Zingen  Als je geen liefde hebt voor elkaar alles wordt Nieuw deel lll lied 19 
 
Preek  
 
Zingen Lied 92: 1 en 2 door de Cantorij, 3 en 4 met de Cantorij 

1. Al kon ik alle talen spreken 
van hemel en aarde, 
wanneer de liefde zou ontbreken, 
wat had het voor waarde? 
Mijn woord was niets dan loos gerucht, 
luid schallende metalen, 
schel klinkende cymbalen, 
beroering in de lucht. 
 
2. Al kon ik in de toekomst lezen, 
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geheimen ontvouwen 
en met één blik het ware wezen 
der dingen doorschouwen; 
had ik volmaakt geloof, zodat 
ik bergen kon doen wijken: 
hoe nietig zou ik blijken, 
als ik geen liefde had. 
 
3. Verdeelde ik mijn goed en have, 
ja, zou ik mijn leven 
in onverschrokken overgave 
als martelaar geven; 
wanneer het niet uit liefde was, 
geen vuurdoop zou mij baten, 
niets zou ik achterlaten 
dan vruchteloze as. 
 
4. O liefde, dochter der genade, 
hoe schoon zijn de deugden 
die met u gaan op al uw paden, 
een reidans van vreugden: 
geduld en welgezindheid gaan 
met eenvoud, wil tot vrede 
en lust in recht en rede, 
waarheid en trouw tezaam. 
Dan vieren wij het bruiloftsfeest 
en mogen blijde zingen 
van drie verheven dingen, 
maar van de liefde 't meest. 
 

Over het kijken door een spiegel in raadselen 
 
Zingen Maak mij een vredestichter Heer (gebed van Franciscus)  
 Evangelische Liedbundel 389: 1 solo en vers 2 allen 
 
Dienst der dankbaarheid 
 
De diaconie vraagt voorbede te doen voor …  
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk bidden van het  Onze 
Vader 
 
Inzameling van de gaven, kinderen komen terug 
 
Heenzending en Zegen 
 
Zingen Lied 3 uit de bundel ‘Het liefste lied van overzee’: 1, 3 en 5 
 De tekst is van Sytze de Vries en een bewerking van 1 Korintiërs 
13 
 

Al beheers ik alle talen, 
kan ik engelen verstaan, 
zonder liefde zou mijn spreken  
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hol op lege vaten slaan. 
Liefdes gloed 
wordt gevoed 
uit de bron van Gods tegoed. 
 
Ook al wijken hoge bergen 
voor mijn rotsvaste geloof, 
zonder liefde zijn mijn woorden 
van hun ware kracht beroofd. 
Liefdes gloed 
wordt gevoed 
Uit de bron van Gods tegoed. 
 
Meer dan hoop die ons doet leven, 
meer nog dan geloven zegt, 
is de liefde ons gegeven, 
liefde als de hoogste weg. 
Liefdes gloed 
wordt gevoed 
uit de bron van Gods tegoed. 

   
Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen  


