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Thema Geloven gaat niet zonder lijden (Pnr. 1467) Kollossenzen 1: 24 
Uitgesproken 21 juli 2013 in het Open Hof te Kampen 
 
 
Kerkelijk jaar: 5e zondag van de zomer; 
 9e zondag na Pinksteren 
 ‘Zie God is mijn helper, De Heer is het die mij schraagt’ – 
Psalm 54 
 
Synagogaal jaar: 14 Av van het jaar 5773 
 Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge 
 Deut. 3:23 – 7:11 (sidra Wa’etchanan = En ik smeekte) 
 
U luistert naar:  
 
 
Ouderling van Dienst Ria Beute 
Organist Dick Muller 
 
  
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
Zingen Psalm 27: 1 
 1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE! 

Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de HEER die mij behouden zal! 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Kolossenzen 1: 24 en 25 

24 Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag 
aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve 
van zijn lichaam, de kerk, 25 waarvan ik de dienaar ben. 

 
Zingen Lied 95 

Nu bidden wij met ootmoed en ontzag 
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht 
in hemel en op aarde aanzijn gaf, 
dat, naar zijn heerlijk wezen, 
Hij ons de kracht des Heilgen Geestes geve 
en de Messias bij ons intrek neme. 
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Zijn liefde is de grondslag van ons leven, 
de oorsprong van ons hart. 
 
Dan zullen wij met alle heilgen saam 
in 't morgenlicht op hoge tinnen staan 
en hoogt' en diepte, lengt' en breedte van 
Gods heil doormeten mogen. 
Dan kennen wij de liefde uit den hoge, 
al gaat zij verre het verstand te boven. 
Wij zullen tot de volle wasdom komen 
in Gods verheven naam. 
 
Hem nu die in ons werkt en ons geleidt, 
die verder gaat dan al ons bidden reikt 
en meer is dan ons diepste denken peilt, 
zij heerlijkheid en glorie 
in de gemeente die Hij heeft verkoren, 
in elk geslacht dat van zijn naam zal horen, 
door Jezus Christus, nu gelijk tevoren 
en tot in eeuwigheid. 

 
Tora 
 
Zingen Lied 7: 1 

Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die 't zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 

 
Lofprijzing Kolossenzen 1: 12- 20 

12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat 
om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. 13 Hij 
heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons 
overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de 
verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.  
15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij,  
eerstgeborene van heel de schepping:  
16 in hem is alles geschapen,  
alles in de hemel en alles op aarde,  
het zichtbare en het onzichtbare,  
vorsten en heersers, machten en krachten,  
alles is door hem en voor hem geschapen.  
17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.  
18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.  
Oorsprong is hij,  
eerstgeborene van de doden,  
om in alles de eerste te zijn:  
19 in hem heeft heel de volheid willen wonen  
20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,  
alles op aarde en alles in de hemel,  
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.  
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Zingen Lied 221: 2 

Op uw woord, o Leven van ons leven, 
werpen wij het doodskleed af! 
Door de kracht uws Geestes uitgedreven, 
treden we uit ons zondengraf. 
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven, 
in uw kruisdood meegekruisigd sterven, 
en herboren - opgestaan, 
achter U ten hemel gaan! 

 
Gebed 
 
Schriftlezing Deuteronomium 6: 4 – 9 

4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!  5 
Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet 
van al uw krachten. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg 
steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er 
steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u 
opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op 
uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de 
poorten van de stad. 

 
Zingen Lied 310: 1 

1. Bewaar ons, Here, bij uw woord, 
betoom des vijands roof en moord. 
Hij trok ten strijde om uw Zoon 
te stoten van uw hoge troon. 

 
Schriftlezing Johannes 10: 14 – 16 

14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen 
kennen mij, 15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef 
mijn leven voor de schapen. 16 Maar ik heb ook nog andere 
schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik 
hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één 
kudde zijn, met één herder.  

 
Zingen Lied 310: 2 

Heer Jezus Christus, toon uw macht, 
Heer aller heren, kom met kracht. 
Bescherm uw arme christenheid, 
dat zij U love t'allen tijd. 
 

Schriftlezing Kolossenzen 1: 21 -29 
21 Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad 
dat u deed vijandig gezind, 22 maar nu heeft hij u door de dood 
van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en 
onberispelijk bij zich te brengen. 23 Maar dan moet u blijven 
geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie 
brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle 
schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, 
de dienaar ben geworden.  
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24 Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag 
aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve 
van zijn lichaam, de kerk, 25 waarvan ik de dienaar ben. Met het 
oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn 
boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: 26 het mysterie 
dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, 
maar nu aan zijn heiligen onthuld is. 27 Aan hen heeft God bekend 
willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: 
Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. 28 Hem 
verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle 
wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te 
brengen. 29 Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, 
die volop in mij werkzaam is.  

 
Zingen  Lied 310: 3 

O Geest, die onze Trooster zijt, 
geef dat uw volk één Heer belijdt, 
wees bij ons in de laatste nood, 
leid ons ten leven uit de dood. 

 
Kinderen komen naar voren 
 
Zingen AWN 3.13: 1, 2 en 4 

Refrein: 
Eén ding is nodig, de rest is overbodig, 
één ding is nodig, de rest is overbodig. 
 
Voorbij gaan wij aan het geluk 
want wij zijn alle dagen druk. 
Wij luisteren niet blij verrast, 
al zijn wij in uw huis te gast. 
Refrein 
 
Maria koos het goede deel, 
maar wij, wij haasten ons te veel. 
Zij kwam op adem door uw Woord, 
maar Martha heeft het niet gehoord. 
Refrein 
 
Wij komen niet op ons verhaal 
wanneer wij doof zijn voor uw taal. 
Al zijn wij alle dagen druk; 
Uw Woord alleen brengt ons geluk. 
Refrein 

 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Preek 
 
Zingen ELB 389 

Maak mij een vredestichter, Heer, 
die liefde brengt waar haat de mensen drijft, 
verzoening waar verdeeldheid domineert, 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  Geloven gaat niet zonder lijden 

 5 van 6 

geloof in U waar twijfel heerst. 
O, Meester geef dat ik niet voor mezelf 
begrip zoek, maar juist anderen begrijpen zal. 
Geef dat ik niet om troost vraag, maar die biedt; 
of liefde eis, terwijl ik liefde delen kan! 
 
Maak mij zo’n vredestichter, Heer, 
dat wanhoop overwonnen wordt door hoop, 
de duisternis verdreven door uw licht 
en diep verdriet door vreugd’ in U. 
O, Meester geef dat ik niet voor mezelf 
begrip zoek, maar juist anderen begrijpen zal. 
Geef dat ik niet om troost vraag, maar die biedt; 
of liefde eis, terwijl ik liefde delen kan! 
 
Want ’t is door geven dat men krijgt; 
elkaar vergevend, dat de schuld verdwijnt; 
zich zelf verliezend, dat men leven vindt, 
een eeuwig leven, nieuw in U. 

 
Diakonale voorbede wordt gevraagd voor.... 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Zingen Lied 477 

Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede,  
deel U nu mede  
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven,  
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
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voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde  
de macht aanvaarden 
en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods woning zijn. Halleluja! 

 
Zegen 
 


