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Thema Heliand, evangelie als epos? (Pnr.1248) Heliand 4 
Uitgesproken 14 december 2007  in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Herma Kanis 
Muzikale begeleiding  Ad de Hoop 
 
U luistert naar: een opname van een middagdienst op 16 december 2007 in het Open Hof te 
Kampen na een korte voortzetting van het Heilig Avondmaal. 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen  Lied 117: 1 

1 Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen, 
des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
in onze duisternis, 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is.. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Thema Het evangelie als epos? 

 
Zingen Lied 117: 3 en 4 
 3. Ver van de troon der tronen 

en 's hemels zonneschijn 
wilt Ge onder mensen wonen, 
der mensen broeder zijn. 
Met God wilt Ge ons verzoenen, 
tot God heft Ge ons omhoog, 
en onder millioenen 
hebt Gij ook mij in 't oog. 
 
4. 'k Lag machteloos gebonden - 
Gij komt en maakt mij vrij! 
Ik was bevlekt met zonden - 
Gij komt en reinigt mij! 
Het leven was mij sterven 
tot Gij mij op deedt staan. 
Gij doet mij schatten erven, 
die nimmermeer vergaan 
 

Gebed   
 
Voortzetting van het Heilig Avondmaal 
 
Zingen Lied 118: 1 en 2 

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilge gloed. 
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Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 
2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 

Lezing van het geboorteverhaal van Jezus uit de ‘Heliand’ 
Niet lang nadien werd de belofte vervuld  
die de almachtige God het mensengeslacht  
in vroeger dagen zo vaak had  gedaan: 
zijn hemelse kind zou hij hierheen sturen, 
zijn eigen zoon  zou hij uitzenden naar de wereld 
om alle volkeren te bevrijden van het kwaad, 
van hun leed te verlossen. Zijn lijfbode nu, 
Gabriël, ging naar Galilealand, 
Waar de engel van de  alheerser iemand wist, 
Een beminnelijk meisje. Maria heette zij, 
Een jonge vrouw, Jozef, een edelman 
Uit een luisterrijk geslacht, was verloofd met haar, 
Dochter van David: hoe dierbaar was ze hem, 
Deze eerzame vrouw, De engel van God 
Noemde haar bij name, in Nazarethburg, 
Groette haar onbevangen van Godswege: 
‘Heil wens ik je, Maria, bij de heer geliefd, 
De machtige waardig, omdat je wijsheid bezit, 
Vol van genade, onder de vrouwen gezegend, 
Gewijd vóór allen. Weifel niet, 
Vrees geen gevaar, want in vrede kom ik. 
Zonder gemene opzet. Je wordt moeder van onze heer, 
Uit de mensen  verkoren om het kind te baren 
Van de hoge hemelkoning. Heiland zal men hem noemen: 
Zijn naam onder de mensen, Nooit eindigt 
Het weidse rijk waarover hij het bewind zal voeren. 
De vermaarde koning. ‘De maagd sprak, 
De allerschoonste vrouwe, tot de engel van God: 
‘Hoe kan dit ooit gebeuren’, opperde Maria, 
‘dat ik een kind krijg? Ik had geen kennis aan een man 
Zolang ik op de wereld ben, ‘Hij had zijn woord al klaar. 
De engel van de alheerser. Hij antwoordde de vrouw:  
‘De heilige geest zal van de hemelweide tot je komen 
Door de kracht van God. Een kind zul je dan 
Ter wereld brengen, Door zijn geweldige macht 
Zal de hoogste heer, de hemelse koning. 
Je beschaduwen met zijn schemer. Schoon wordt de geboorte. 
Vermaard onder de mensen, want door de macht van God 
Komt hij in de wijde wereld.’ Toen wendde zij zich, 
Na deze woorden, naar de wil van God, 
Met heel haar hart, ‘Hier sta ik’, zei ze. 
‘zo hij mij hebben wil voor zo’n heilige taak. 
Dienstmaagd ben ik van God, op zijn daden vertrouw ik. 
Mij geworde naar uw woord, als dat de wil is van hem. 
Die mijn heer is. Mijn hart twijfelt niet 
In woorden noch werken.’ Zo kwam ik te weten dat de vrouw 
Gods boodschap gaarne aanvaardde. 
In goed vertrouwen, met een groot geloof 
En een openhartig gemoed. De heilige geest, 
Het kind kwam in gaar schoot, Zij kende het in haar hart 
En zelf wist ze zeker en zei wie ze maar wilde 
Dat zij een kind kreeg uit de kracht van de alheerser, 
Heilig uit de hemel. Maar het hart van Jozef 
Raakte in verwarring, Verworven had hij haar immers 
Als een eerzaam meisje uit een edel geslacht 
En haar tot bruid verkozen, 
Nu hem bleek dat ze zwanger was, 
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Nam hij aan dat zij zich niet in acht had genomen. 
Onkundig was hij nog van de verkondiging van de heerser, 
Van de blijde boodschap, Hij wilde haar als bruid niet meer, 
Haar niet langer huwen. In zijn hart overdacht hij 
Hoe hij haar verlaten kon zonder haar last te bezorgen 
Of kwaad te doen. Krenken wilde hij haar niet 
Ten overstaan van het volk. Hij vreesde dat de mensen  
Haar hierom zouden ombrengen, want naar de oude wet 
Had het  volk der Hebreeën de vaste regel 
Dat elke vrouw die echtbreuk pleegde, 
Altijd voor die bijslaap boeten moest. 
Haar leven moest verliezen . Hoeveel lof haar ook toekwam, 
Ze mocht niet langer meer leven tussen de mensen. 
Verwijlen onder het volk. Maar de wijze Jozef, 
Een goede man, begon in zijn hart 
De dingen te overdenken, bedacht hoe hij het meisje 
Onopgemerkt kon verlaten, Enige tijd later 
Verscheen hem in een droom een dienaar van de heer, 
Een bode van de hemelkoning, die hem gebood haar te houden, 
Haar grootmoedig te beminnen: ‘Doe Maria geen kwaad, 
Wees niet vertoornd. Ze is een voortreffelijke vrouw. 
Hekel haar niet te hard; behoed haar wel, 
Waak over haar in deze wereld. Bewaar je liefde 
Zoals je vroeger deed en houd jullie vriendschap in stand! 
Neem het haar niet kwalijk, het kind dat zij draagt, 
De boreling in haar buik. Het komt door een gebod van God, 
De heilige geest, van hemelse weiden: 
Het is Jezus Christus, kind van God zelf, 
Zoon van de heerser. Behoed haar wel, 
In heilige koestering. Laat in je hart geen twijfel toe, 
Geen onrust of ergernis,’Toen veranderde hij van gedachten 
En gaf gevolg aan die woorden: tot vrouw nam hij haar, 
Het meisje tot minne, indachtig de macht van de heerser 
Het gebod van God. Groot was zijn wens, 
Heilig zijn verlangen haar onder zijn hoede te nemen. 
Hij omringde haar met zorg. Zuiver van hart 
Droeg zij als hulde aan God , de heilige geest, 
Het goede kind, tot ze hem naar Gods besluit, 
Op last van de machtige, in het licht der mensen 
Ter wereld zou brengen, de beste der kinderen. 
 

Zingen Lied 120: 1 
1. Heft op uw hoofden, poorten wijd! 
Wie is het, die hier binnenrijdt? 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid! 
Hij geeft de wereld 't leven weer. 
Juicht blijde, zingt uw God ter eer, 
looft Hem, die sterk van daad  
de deuren binnengaat 

 
Preek  
 
Zingen Lied 364  

1. Laat ons als Jezus' jongren nooit vergeten: 
die drinken uit één kelk, van één brood eten, 
die zijn in Hem, gereinigd van hun zonden, 
tot één verbonden. 
 
2. Als wij als broeders met elkander leven, 
ons voor de armen en de zwakken geven, 
vervullen wij de laatste wil des Heren, 
zijn naam ter ere. 
 
3. Moge zijn liefde liefde in ons wekken, 
dat eensgezind wij door de wereld trekken. 
Leid als één kudde op uw weg ons verder, 
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o goede Herder. 
Gebeden 
 
Inzameling gaven 
 
Zingen Lied 119: 1, 4 en 5 

1. Richt op uw macht, o Here der heirscharen 
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand, 
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren 
opdat de nacht zal wijken uit het land. 
 
4. Richt aan de vreugdedis voor al de dagen, 
reik ons de beker van uw trouwverbond, 
wij zullen altoos van uw heil gewagen 
in brood en wijn, totdat Gij wederkomt. 
 
5. Richt over de aarde en haar diepe stromen, 
de volkeren, de sterren, zon en maan, 
zij zullen allen voor uw aanschijn komen 
en zingen dat uw woorden niet vergaan. 

 
Zegen 


