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Thema:  Eucharistie (Pnr. 1022) Filippenzen 4: 4-9 
Uitgesproken  7 november 2001  in Open Hof te Kampen 
 
 
Orde van de dienst: bij dankstond voor gewas en arbeid. 
 
Welkom in deze gezamenlijke dienst 
 
Zingen Gezang 328: 1 

1 Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeen gekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 

 
Stil gebed  
 
Votum en Groet 
Klein Gloria 
 
 
Aanvangstekst Filippenzen 4: 4 

 
Zingen Gezang 328: 2 en 3 

2 Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,  
als uw Geest de nacht niet bant,  
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
3 O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen. 

 
Psalmgebed met Psalm 65 
 
Zingen Psalm 65: 3 en 6 
 
Schriftlezing  Romeinen 6: 1-4 
1Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat 
de genade toeneme? 2Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die 
der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? 3Of weet gij niet, dat wij allen, die 
in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? 4Wij zijn dan met 
Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden 
opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens 
zouden wandelen. 
 
Schriftlezing  Filippenzen 4: 4-9 
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4Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 5Uw 
vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. 6Weest in geen ding 
bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 
dankzegging bekend worden bij God. 7En de vrede Gods, die alle verstand te 
boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. 
8Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al 
wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof 
verdient, bedenkt dat; 9wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij 
gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u 
zijn. 
 
Zingen  Gezang 480: 1, 2, 4 en 5 

1 Gij hebt, o Vader van het leven, 
de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. 
Gij hebt hem aan het woord doen komen 
om tussen werklijkheid en dromen 
getuige van uw Geest te zijn. 
 
2 Uw wijsheid en uw welbehagen 
bepalen 's mensen levensdagen 
en wijzen hem zijn woonplaats aan. 
Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 
toch mag hij vrij en veilig wezen 
en heersen over het bestaan. 
 
4 Door een geheimenis omsloten, 
door alle dingen uitgestoten, 
gaat hij op alle dingen in. 
Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
zijn rustloos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin. 
 
5 O God, wij bouwen als ontheemden, 
wij wonen en wij blijven vreemden, 
bestemd voor hoger burgerrecht. 
Wil ons, o Koning der getijden, 
een woning in de stad bereiden 
waar Gij het fundament van legt. 

 
Preek 
 
Zingen Geloofsbelijdenis 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Gezang 44 

1 Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
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die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 
2 Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 
3 Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer,  
de toekomst is zijn rijk. 

 
Zegen 
 


