Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen
Thema
Los van bezit (Pnr.1253)
Uitgesproken 13 januari 2008

Los van bezit
Lukas 3:11
in het Open Hof te Kampen

Ouderling van dienst Ad de Hoop
Muzikale begeleiding Martin de Jong
U luistert naar: een opname van 13 januari 2008 in het Open Hof te Kampen,
waarin een aantal ambtsdragers aftreden en nieuwe zullen worden bevestigd.
Orde van de dienst:
Zingen

Lied 21: 1
Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Stil gebed
Bemoediging en Groet
Klein Gloria
Aanvangstekst Lukas 3: 10,11
10 De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ 11 Hij
antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie
er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’
Zingen

Lied 21: 3, 5 en 7
3. Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja
5. O gij verdrukte, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hongrige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstige, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!
7. Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.¡¡
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
1 van 5

Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen

Los van bezit

Vader en Zoon en Heilge Geest!
Halleluja! Halleluja!
Gebed om de opening van het Woord.
Schriftlezing

Lukas 3: 1-11
1 In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen
Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over
Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en
Trachonitis, en Lysanias over Abilene, 2 en toen Annas en Kajafas
hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes,
de zoon van Zacharias. 3 Daar ging Johannes in de omgeving van
de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen
en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te
verkrijgen, 4 zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken
van de profeet Jesaja:
‘Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!
5 Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend;
6 en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’
7 Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich
door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie
wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? 8 Breng
vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet
meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg
jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken!
9 Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die
geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur
geworpen.’
10 De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ 11 Hij
antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie
er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’
Handelingen 2: 43-47
43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten,
vervulden iedereen met ontzag. 44 Allen die het geloof hadden
aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.
45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst
onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze
trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij
elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van
eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de
gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit
met mensen die gered wilden worden.

Zingen

Lied 481: 1 en 3
1. O grote God die liefde zijt,
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o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade
Preek
Zingen

Lied 479
1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
2. Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.
3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Afscheid van de ambtsdragers cq pastoraal werkers
Hetty Boersma, Jaap Janse, Ronald Vos, Netty Doorduin, Fré
Veerenhuis, Janke Felix, Ina Hup, Diet Kok, Gyöngyi Wiekeraad
Dankgebed
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Lied 95: 3
Hem nu die in ons werkt en ons geleidt,
die verder gaat dan al ons bidden reikt
en meer is dan ons diepste denken peilt,
zij heerlijkheid en glorie
in de gemeente die Hij heeft verkoren,
in elk geslacht dat van zijn naam zal horen,
door Jezus Christus, nu gelijk tevoren
en tot in eeuwigheid.

Inleiding voorafgaande aan de bevestiging
Gebed
Bevestiging en inzegening van de ambtsdragers
Ruud Kamphuis, Erwin Schraa, Arjan Stegerman, Bea Rook
Herbevestiging Jan Oosterink, Jessica Wiegeraad, Liekele Kuipers
Belofte van geheimhouding wordt afgelegd door Arri de Vries, Jan van Zuthem
Belofte van de gemeente
Zingen

Lied 381: 4 en 5
4. Wij mogen leven door zijn kracht,
de taak door Hem ons toegedacht
volbrengend als een heerlijk blijk
van Christus' komend koninkrijk.

5. O Heer, die ons uw liefde geeft
waardoor 't geloof dit uitzicht heeft,
sta Gij ons bij en help ons dan
meer dan ons lied U vragen kan.
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen

Psalm 133
1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
Eén liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.
2. Als olie die Aärons baard en kleren
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren
voor wie eendrachtig samen zijn.
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.
't Wordt al een tuin voor God den Heer.
3. Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen,
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en leven tot in eeuwigheid.
Zegen
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