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Thema De eeuwige Wijsheid(Pnr.1582) Spreuken 8: 22-36 
Uitgesproken 22 mei 2016 Protestantse wijkgemeente te Kampen 
 
Dit betreft de ‘afscheidspreek’ van de Open-Hof-gemeente. 
 
Muzikale begeleiding Henk Keijzer 
 
U luistert naar:  
 
Gezegend zij de Heilige Drievuldigheid   
en de ondeelbare Eenheid:  
wij loven Haar,  
omdat zij ons haar barmhartigheid heeft bewezen. 
(Naar Tobit 12:7) 
 
Kerkelijk jaar: Zondag van de Drieëenheid - Trinitatis 
 
Schriftlezingen Spreuken 8: 22-36 en Johannes 3: 8-21 
 
Synagogaal jaar: 14 Ijar 5776 
 
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge  
Lev. 21:1-24:23 (Sidra Emor = Zeg!) 
 
Organist: Henk Keijzer 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 18: 9 

Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, 
zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde. 
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, 
voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid. 
Want wie is God, dan deze onze Here? 
Wie is de rots die alles kan trotseren? 
Alleen die God die mij met kracht omgordt, 
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Inleiding 

 
Zingen Lied 313: 1, 3 en 5 

1. Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
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Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 
3. De geesten onderscheiden, 
gaf God ons als gebod; 
wie 't woord der waarheid mijden, 
weerstaan het rijk van God. 
Hoe bouwen zij op zand! 
Straks zal hun huis bezwijken, 
't houdt in de storm geen stand. 
Dan zal aan ieder blijken 
der dwazen onverstand. 
 
5. O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist'ren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen 
uw grote naam ter eer. 

 
Kyriegebed 

 
Zingen  Lied 263: 2 

2. Wees Gij mijn wijsheid, de rust van mijn hart, 
bevrijding van wat mijn ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,  
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.  

 
Lofprijzing uit Spreuken 8 
 
Zingen  Lied 476: 1 (liedboek’73) 

Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, 
God uit God en Licht uit Licht; 
Wijsheid, voor de aanvang aller dingen 
spelend voor Gods aangezicht; 
engel Gods uit Isrels oude dagen, 
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, 
dienaar van Gods hoog bevel, 
kind der maagd, Immanuël! 

 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 
Kinderen komen naar voren… 
 
Zingen:  ELB 430: 2, 1 en 3 

Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. 
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. 
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Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 
En het huis stortte in met een plof. 
 
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. 
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. 
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 
En het huis op de rots stond vast. 
 
Dus bouw je huis op Jezus de rots. 
Dus bouw je huis op Jezus de rots. 
Dus bouw je huis op Jezus de rots. 
en de zegen daalt dan neer. 
En de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op. 
En de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op. 
En de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op. 
Bouw je levenshuis op Hem. 

 
Kinderen gaan naar de nevendienst…. 
 
Schriftlezing Johannes 3: 8-21 (NBV) 

8. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je 
weet niet waar hij vandaan komt  en waar hij heen gaat. Zo is het 
ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9. ‘Maar hoe kan 
dat?’ vroeg Nikodemus. 10. ‘Begrijp u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u 
een leraar van Israël bent? 11. Waarachtig, ik verzeker u: wij 
spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien 
hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12. Wanneer 
jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek? 13. Er is 
toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die 
uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? 14. De Mensenzoon 
moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang 
omhoog geheven heeft. 15. Opdat iedereen die gelooft, in hem 
eeuwig leven heeft. 16. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn 
enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17. God heeft zijn Zoon 
niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, 
maat om de wereld te redden. 18. Over wie in hem gelooft wordt  
geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al 
veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods 
enige Zoon. 19. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en 
de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want 
hun daden waren slecht. 20. Wie kwaad doet, haat het licht; hij 
schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. 21. Maar 
wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat 
God werkzaam is in alles wat hij doet.’ 
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Zingen Lied 846: 1 

De wijsheid van voor alle tijden 
spreekt luid en dringend haar woord. 
Zij wacht waar de wegen zich scheiden, 
zij komt en klopt aan de poort. 
Zij is op de hoogten getreden, 
zij roept op de pleinen der steden 
en al wie oren heeft hoort 

 
 

Schriftlezing: Spreuken 8: 22-36 (Naardense Bijbel) 
22 De Ene heeft mij bereid  als begin van zijn weg,-  
vooraf aan zijn werken sinds toen; 
23 een eeuwigheid geleden ben ik ingezet, sinds het begin, sinds 
de voortijden van de aarde; 
24 toen er geen oervloeden waren  
ben ik onder weeën voortgebracht,-  
toen er geen wellen waren, zwaar van water; 
25 eer er bergen werden afgezonken,-  
vóór de verschijning van heuvels  
ben ik onder weeën voortgebracht; 
26 nog had hij aarde en buitengebieden niet gemaakt,-  
niet het begin van de stofjes der wereld; 
27 toen hij hemelen gereedmaakte  was ík daar,-  
toen hij een cirkel beschreef  
op het aanschijn van de oervloed; 
28 toen hij pluiswolken stevigheid gaf daarboven,-  
toen hij de wellen van de oervloed  
hun sterkte verleende; 
29 toen hij voor de zee zijn voorschrift vaststelde,  
dat de wateren niet aan het woord van zijn mond mochten 
voorbijgaan,-  
toen hij de fundamenten der aarde beschreef, 
30 was ik aan zijn zijde als troetelkind,  
en was ik zijn geluk  dag aan dag,-  
spelend voor zijn aanschijn te aller tijd, 
31 spelend op het vlak van zijn aarde,-  
en mijn geluk  
lag bij de zonen van Adam!  
32 Nu dan, zonen, hoort naar mij!-  
zalig wie waakzaam zijn over mijn wegen; 
33 hoort naar vermaan en wordt wijs,  
ontloopt het niet; 
34 zalig een mens die hoort naar mij  
en wacht houdt bij mijn deuren, dag aan dag,-  
wakend over de posten van mijn poorten; 
35 want wie mij vindt, vindt leven,-  
hem valt welbehagen ten deel  
van bij de Ene, 
36 en wie tegen mij zondigt doet zijn ziel geweld aan;  
allen die mij haten  
zijn liefhebbers van dood! 
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Zingen: Lied 846: 3 

Met mij ging de Vader te rade 
nog eer Hij iets deed ontstaan. 
ik schreed lang de hemelse paden 
de zon, de sterren vooraan. 
Eer God nog hun weg had beschreven, 
heeft Hij tot prinses mij verheven. 
De eeuwen kennen mijn naam. 

 
Preek 
 
Zingen Lied 848 

  
2. Geen mensenoog heeft dat gezien, 
geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed 
en aarzelend verwoord. 
 
3. De mens die naar uw wijsheid zoekt, 
van harte, met verstand – 
doet Gij uw wereld ondergaan 
als maaksel van uw hand. 
 
4.Als wij uw sporen bijster zijn, 
Heer, geef ons denken moed; 
leer ons te luisteren naar de Geest 
die doven horen doet. 
 
5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 
aan de drie-ene macht: 
geheim dat aan de oorsprong staat 
en in het eind ons wacht. 

 
Diaconale voorbede wordt gevraagd voor… 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
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Zingen Lied 705: 1,2 en 4 – Trinitatis 
1. Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieëen'ge in zijn troon! 
 
2. Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 
3. Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 
 
4. Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

 
Zegen  
 


