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Thema Twee naar huis (Pnr.1169) Deuteronomium 30: 1- 3 
Uitgesproken 29 januari 2006 in het Open Hof te Kampen 
 
U luistert naar: een opname van 29 januari 2006 in het Open Hof te Kampen 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen  Psalm 85: 1 

1. Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, 
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 
en doe uw toorn niet over ons bestaan. 

Stil gebed 

Bemoediging en Groet 

Aanvangstekst Deuteronomium 30: 19b en 20 
Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw 
nakomelingen, door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te 
gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven 
wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob 
onder ede heeft beloofd. 
 

Zingen  Psalm 85: 2, 3 en 4 
2. Of blijft uw wrevel tegen ons gericht, 
verbergt Gij steeds uw god'lijk aangezicht? 
Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer 
opdat het zich in U verblijde, Heer? 
Toon ons uw heil en goedertierenheid; 
ik ben o God tot luisteren bereid. 
Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt, 
tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt. 
 
3. Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 
het recht de vrede met een kus begroet; 
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 
het recht dat uit de hemel nederziet. 
De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
de Here die ons zegent met zijn goed. 
 
4. Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.  

 
Kyrie Gebed om ontferming 
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Zingen Lied 41: 1 en 4 
1. De Here, de heerser der aarde, 
zegt: Israël, Israël, 
eens zal u de wereld aanvaarden 
en weten, waarom Ik u spaarde. 
Dan komt, zonder stokken of zwaarden, 
men tot u: Het ga u wel! 
4. Eens zullen zij een uit de joden 
aangrijpen, die in hun waan 
zich aan u vergrepen, u doodden, 
en zeggen: Ach, zie onze noden; 
met u is de God aller goden, 
o mens, laat ons met u gaan! 

 
Gloria Lofprijzing uit Jesaja 59: 15b -21 

Maar de HEER zag het, en het was slecht in zijn ogen dat er geen 
recht meer was. 16 Hij zag dat er niemand was, hij was geschokt 
dat niet één mens zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht hij 
redding en zijn gerechtigheid spoorde hem aan. 17 Hij gordde het 
harnas van de gerechtigheid aan en zette de helm van de redding 
op zijn hoofd. Hij deed het kleed van de vergelding aan en hulde 
zich in de mantel van de strijdlust. 18 Hij zal ieder naar zijn daden 
vergelden: woede voor zijn vijanden, wraak voor zijn 
tegenstanders; ook op de eilanden wreekt hij zich. 19 In het 
westen zal men de naam van de HEER vrezen en in het oosten 
zijn majesteit. Want hij zal komen met de kracht van een rivier in 
een smalle bedding, voortgestuwd door de adem van de HEER. 
20 Hij zal als bevrijder naar Sion komen, naar allen uit Jakobs 
nageslacht die met de misdaad breken  
– spreekt de HEER.  
21 Dit verbond sluit ik met hen – zegt de HEER:  
mijn geest, die op jou rust, en de woorden die ik je in de mond 
heb gelegd, zullen uit jouw mond niet wijken, noch uit de mond 
van je kinderen, noch uit de mond van je kindskinderen, van nu 
tot in eeuwigheid – zegt de HEER. 

 
Zingen Lied 41: 5 

5. Eens zullen de volken u eren, 
 o volk dat Ik heb gesticht; 
 eens zullen die 't aardrijk regeren 
 tot Mij en elkaar zich bekeren, 
 dan wordt in mijn stad, spreekt de Here, 
 't verzoeningsmaal aangericht. 
 

Gebed  om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Deuteronomium 30 

 1 Wanneer alles werkelijkheid is geworden wat ik u beschreven 
heb, zegeningen en vervloekingen, en wanneer u ten slotte, door 
de HEER, uw God, uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken, 
daar lering uit getrokken hebt 2 en samen met uw kinderen naar 
de HEER, uw God, terugkeert en hem weer met hart en ziel gaat 
gehoorzamen – daartoe heb ik u vandaag aangespoord –, 3 dan 
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zal de HEER, uw God, in uw lot een keer brengen: hij zal zich 
over u ontfermen en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit 
al die landen bijeenbrengen. 4 Zelfs al zijn sommigen verbannen 
naar het eind van de wereld, de HEER, uw God, zal u terughalen 
en weer bij elkaar brengen. 5 Hij zal u terugbrengen naar het land 
dat uw voorouders ooit bezaten en het u weer in bezit geven. Hij 
zal u meer nog dan uw voorouders zegenen en in aantal doen 
toenemen. 6 De HEER, uw God, zal uw hart besnijden en ook dat 
van uw nakomelingen, zodat u hem weer met hart en ziel zult 
liefhebben en in leven zult blijven. 7 De vervloekingen zal hij 
bestemmen voor uw vijanden en voor iedereen die op uw 
ondergang uit was. 8 En u zult de HEER weer gehoorzaam zijn en 
al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, in acht 
nemen. 9 De HEER, uw God, zal u voorspoed geven in alles wat u 
onderneemt, u kinderrijk maken en uw vee en uw land vruchtbaar 
maken. Hij zal er weer vreugde in vinden om u te zegenen, zoals 
voorheen bij uw voorouders. 10 Want u toont de HEER, uw God, 
dan uw gehoorzaamheid door de geboden en bepalingen in dit 
wetboek in acht te nemen, en u wilt hem weer met hart en ziel 
toebehoren. 11 De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn 
niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. 12 Ze zijn 
niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons 
op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te 
maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 13 Ook zijn ze niet 
aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie 
steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend 
te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 14 Nee, die 
geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen 
maken; u kunt ze volbrengen.  
15 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed 
en tegenspoed, tussen leven en dood. 16 Wanneer u zich houdt 
aan de geboden van de HEER, uw God,Wanneer u zich houdt aan 
de geboden van de HEER, uw God – Volgens de Septuaginta. In 
MT ontbreken deze woorden.zoals ik ze u vandaag heb gegeven, 
door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en 
zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in 
leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw 
God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. 17 Maar als 
u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat 
verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren, 
18 dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf 
aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult 
nemen, zal dan van korte duur zijn. 19 Ik roep vandaag hemel en 
aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en 
dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen 
toekomst en die van uw nakomelingen, 20 door de HEER, uw 
God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te 
blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw 
voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’  

 
Zingen Lied 7: 1 

1. Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
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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. 
 

Lezing Lucas 15: 17-24 
17 Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn 
vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. 
18 Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik 
heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19 ik ben het niet meer 
waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw 
dagloners.” 20 Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.  
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden 
en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 
21 “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de 
hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd 
te worden.” 22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug 
het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan 
zijn vinger en geef hem sandalen. 23 Breng het gemeste kalf en 
slacht het. Laten we eten en feestvieren, 24 want deze zoon van 
mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is 
teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren. 
 

Zingen Lied 7: 4 
4. Het woord van liefde, vrede en recht 
 is in uw eigen mond gelegd, 
 is in uw eigen hart geschreven. 
 Rondom u klinkt de stem van God: 
 vrijspraak, vertroosting en gebod, 
 vlak voor u ligt de weg ten leven.  

Preek 

Zingen Lied 37 
1. Zo sprak de Heer der legerscharen, 
de God van Israël, 
tot wie zo diep vernederd waren: 
o volk, het ga u wel! 
Bouwt huizen en gaat daarin wonen, 
plant hoven, eet uw vrucht, 
gewin u dochteren en zonen 
en leef in goed gerucht! 
 
2. Maar zoek de vrede voor dit Babel 
waar gij verbannen zijt, 
bidt voor de stad want in haar straten 
daagt eens een andere tijd, 
ja bidt voor haar want in haar vrede 
schuilt ook voor u het heil. 
Babel en alle wereldsteden 
staan rondom Israël. 
 
3. Zeventig jaar zult gij daar leven, 
de volheid van de tijd, 
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dan zal Ik weer mijn wachtwoord geven, 
dan wordt gij uitgeleid. 
Aan u gedenk Ik alle dagen 
met vrede in mijn hand: 
vrijheid zal Ik voor u doen dagen, 
een toekomst in het land. 
 
4. Gij zult Mij zoeken, zult Mij vinden, 
als gij van harte vraagt. 
Zie, uw ellende loopt ten einde 
en uw verlossing daagt. 
Want Ik zal voor uw vrijheid strijden 
en overal vandaan 
zal Ik u voorgaan, u geleiden 
naar huis, naar Kanaän. 
 
5. Zo heeft de Heer tot ons gesproken, 
de God van Israël; 
die in het duister zijt gedoken 
dit voorportaal der hel, 
in deze wereld moet gij wonen 
en huizen bij de tijd. 
Hier zal Ik u mijn vrede tonen 
en hier leid Ik u uit. 

 

Dankgebed en voorbeden 

Inzameling van de gaven 

Zingen Lied 23 
1. Het zal zijn in het laatste der tijden 
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan, 
dat de wegen er heen zullen leiden 
en de volken der aarde op weg zullen gaan 
om de rechten des Heren te leren, 
zich tot God en elkaar te bekeren. 
 
2. Als Jeruzalems tinnen gaan blinken 
en beschamen der bergen en heuvelen trots, 
zal Sion uit blijde weerklinken 
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods. 
Tot bescherming van allen die leven 
staat de wet van Gods heil er geschreven. 
 
3. En een smidse van 't huis onzes Heren 
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht. 
Niemand zal meer een wapen hanteren; 
maar zij groeten elkaar in het heldere licht 
van de waarheid die eindelijk zal dagen 
over mensen van zijn welbehagen. 

 
Zegen 


