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Thema: Toewijding – ‘kavana’ (Pnr.1270) Mattheüs 6: 1-13    
Uitgesproken 25 mei 2008  in het Open Hof te Kampen 
 
Laatste dienst in de serie ‘Rabbijnse concepten’ 
 
Orde van de dienst: 
 
Aanvangstekst: Micha 6: 8 

8 Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist 
HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, 
en ootmoediglijk te wandelen met uw God? 

 
Zingen  Psalm 65: 1 

1. De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 

 
Stil gebed 
 
Klein Gloria 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen  Gezang 75: 1, 2 en 3 

1 U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd,- 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
2 Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 
 
3 O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
 

Psalmgebed  met Psalm 63 
  
Schriftlezing Mattheüs 6: 1-13 
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61Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen 
van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont 
jullie Vader in de hemel je niet. 2Dus wanneer je aalmoezen geeft, 
bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge 
en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker 
jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 3Maar als je aalmoezen 
geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. 
4Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het 
verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 
5En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die 
graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat 
iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al 
ontvangen. 6Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, 
sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie 
Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 
7Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de 
heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden 
verhoord zullen worden. 8Doe hen niet na! Jullie Vader weet 
immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen. 
9Bid daarom als volgt: 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
10laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
11Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
12Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
13En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 

 
Zingen Gezang 395 

1 O Heer, verberg U niet voor mij, 
wanneer ik mij verberg voor U. 
Gij weet het, ik ben bang voor U, 
ontwijk U en verlang naar U. 
O ga niet aan mijn hart voorbij. 
 
2 En wees niet toornig over mij, 
wanneer ik U geen liefde bied. 
Ik noem U, maar ik ken U niet, 
ik buig mij, maar ik ben het niet 
en mijn gebed is tegen mij. 
 
3 Spreek zelf in mij het rechte woord. 
Zo vaak ik woorden voor U vond, 
heb ik mij in mijn woord vermomd. 
Nu wacht ik tot Gij zelve komt 
en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 
 
4 Heer, roep mij als uw dwalend schaap, 
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dat U niet zoekt en U niet vindt. 
Geef mij, als een die Gij bemint, 
geef, dat ik als uw eigen kind 
uw stem mag horen in mijn slaap. 

 
 
Preek 
 
Zingen Gezang 62 

1 Wie oren om te horen heeft, 
hore naar de wet die God hem geeft: 
gij zult geen vreemde goden, 
maar Mij alleen belijden voortaan. 
Hoor, Israël, mijn geboden. 
 
2 Bemint uw Heer te allen tijd, 
dient Hem met alles wat gij zijt, 
aanbidt Hem in uw daden. 
Dit is het eerste en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 
 
3 Biedt uw naaste de helpende hand, 
spijzigt de armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
doet dit, en gij zult leven. 
 
4 De macht der liefde is zo groot, 
geen water blust haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken. 
Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord, 
God heeft het tot ons gesproken. 

 
Luthers avondgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Gezang 434: 1, 2 en 5 

1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 
2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
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Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
Zegen 


