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Thema:  De Belofte (Pnr. 841) Jeremia 31: 31-37 
Uitgesproken 13 mei 2001 9.00 uur in het Open Hof te Kampen 
 
U luistert naar: een overdenking tijdens een doopdienst in Kampen. Naar een 
preek uit 1994 te Zoetermeer. 
 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom 
 
Zingen Psalm 81: 1 en 2 

1 Jubelt God ter eer,  
Hij is onze sterkte! 
Juicht voor Isrels Heer,  
stem en tegenstem 
springen op voor Hem  
die ons heil bewerkte. 
 
2 Laat de harpen slaan, 
klinken de trompetten. 
Viert bij volle maan 
met muziek en mond 
een hernieuwd verbond 
volgens oude wetten. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 

 
Zingen Psalm 81: 7, 8 en 9 

7 Luister, welk bevel 
Ik u in wil scherpen. 
Hoor Mij, Israël! 
Laat geen vreemde god, 
laat geen vreemd gebod  
ooit u onderwerpen! 
 
8 Ik ben HIJ DIE IS: 
God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis 
van de slavernij 
maakte Ik u vrij: 
hebt gij nog te vrezen? 
 
9 Leef uit mijn verbond. 
Vraag van Mij vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. 
Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt 
geef Ik overvloedig. 
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Dooponderricht, gebed en vragen 
 
Zingen Psalm 105: 3 

3 God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 

 
Kralenlied 
 
Bediening Heilige Doop 
 
Zingen Psalm 87: 3 en 4 

3 God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kindren dragen. 
 
4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansen de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: ”In u zijn al onze fonteinen”. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Jeremia 31: 31-37 
31Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik met het huis van 
Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. 32Niet zoals het 
verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand 
nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken 
hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des Heren. 33Maar dít is 
het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het 
woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart 
schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34Dan 
zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent 
de Here: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder 
hen, luidt het woord des Heren, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en 
hun zonde niet meer gedenken.35Zo zegt de Here, die de zon overdag tot een 
licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts, die de 
zee opzweept, dat haar golven bruisen, wiens naam is Here der 
heerscharen: 36Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt 
het woord des Heren, dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden al de 
dagen een volk te zijn voor mijn ogen. 37Zo zegt de Here: Als de hemel boven te 
meten is en de fundamenten der aarde beneden na te speuren zijn, dan zal Ik 
heel het nageslacht van Israël verwerpen om al hetgeen zij gedaan hebben, luidt 
het woord des Heren. 
 
Zingen Psalm 90: 1 

1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
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Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 

Prediking 
 
Zingen Lied 32: 1, 4 en 5  

1 Hoe lieflijk, hoe schoon zijn de schreden 
op bergen, hoog in 't licht 
van wie zich met een woord van vrede 
en heil tot Sion richt. 
Van ver weergalmt der boden lied: 
de Heer regeert, vrees niet. 
 
4 Nu zien alle volken der aarde 
hoe God zijn macht ontvouwt. 
Wie u vervolgen gaan ontwaren 
hoe hoog de Heer u houdt. 
O Sion, heel de wereld weet 
dat God u niet vergeet. 
 
5 Hoe lieflijk, hoe schoon gaan de schreden 
van Gods gezanten voort. 
In alle landen, alle steden 
weerklinkt des Heren woord. 
En waar de Heer verzoening bracht 
wordt Sions heil herdacht. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 86: 3 en 5 

3 Hij blies ons van zijn adem in. 
Hij, hemelhoog verheven, 
heeft ons in Adam één begin, 
één levensdoel gegeven: 
te wonen op zijn aarde, waar 
het goed is, goed om met elkaar 
in zijn verbond te leven. 
 
5 Ja, Hij is elk van ons nabij, 
hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 

 
Zegen 
 
 


