
 

               

               

MORGENDIENST / G.J. KLAPWIJK 
Welkom en mededelingen * Votum en zegengroet * Zingen: Sela ‘Breng ons samen’ * 
Zingen: Schrijvers voor gerechtigheid ‘Open armen’ * Gebed * Kinderkring * Lezen: 
Mattheus 8:1-13 * Zingen: Psalm 62:1,4,6 * Verkondiging * Amenlied: Opwekking 
181 * Amenlied: Opwekking 575 * Over het nieuwe leven * Zingen: Gk156 * Gebed * 
Collecte met luisterlied * Zingen: Zegenmedley * Zegen.  

MIDDAGDIENST / T. KAMP 
Welkom en mededelingen * Votum en zegengroet * Zingen: Psalm 62:1,3,4 * Gebed 
* Lezen: Lucas 11:1-4 * Zingen: Psalm 104:1,8 * Tekstlezing: Lucas 11:3 * Preek * 
Zingen: GKB 34:1-3 * Geloofsbelijdenis met GKB 123:1,gelezen deel,5 * Collecte * 
Liedboek 444:1-3 * Zegen.  

AGENDA (KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP DE WEBSITE) 
Dinsdag 18 februari : Gebedskring 
Woensdag 19 februari : Vrouwenvereniging Sola Scriptura 
Vrijdag 21 februari  : Dineractie De Wittenberg 
Zaterdag 22 februari : Dineractie De Wittenberg 

KERKDIENSTEN ZONDAG 23 FEBRUARI 
09.30u  : G.J. Klapwijk 
16.30u  : P. Poortinga 
Collecte  : Dorcas  
Seniorenvervoer : A) W. Platenkamp B) E.B. Meijer 
Kinderoppas  : Renske Kanis, Simone Hoolsema, Hugo Zijlmans, Wianne vd Riet 
Welkom  : C. Zijlmans 

Ondertussen 
 16 februari 2020  



'Sela'; 'Open armen'; Mat.8:1-13; Ps.62:1,4,6; Opw.181; Opw.575; Gk156 

Groot is uw majesteit! 
 
1. We verlangen allemaal naar geluk, naar gezondheid en naar een fijn leven. De mensen 
vroeger in Israël net zo goed. En als er dan een nieuwe Rabbi optreedt in Israël, die genezen 
kan (Mat.4) en prachtige dingen vertelt, dan krijgt Hij het druk.  
2. Na de woorden van Jezus in de Bergrede (Mat.5-7) lezen we nu over zijn daden (Mat.8-9). 
Verwonder je, samen met de mensen van toen, over deze ‘zoon van David, zoon van 
Abraham’, die allereerst de zoon van God is. Allereerst wordt een melaatse, een 
‘buitengeslotene’ binnen Israël, genezen. Een dapper iemand die vol verwachting is en 
hoog opgeeft van Jezus’ macht. Hoe schokkend moet het geweest zijn dat deze man door 
Jezus wordt aangeraakt. Wat een ingrijpende verandering. Omdat Jezus één is met zijn Vader 
en dus meer is dan de priester, moet de genezen man toch ook de officiële genezing bij de 
priester laten vaststellen. Want na genezing moet hij weer integreren in de Joodse 
samenleving. Die offerdienst zal Jezus vast steeds weer geraakt hebben: ‘hier ben Ik om Uw 
wil te doen’. Dan komt een ‘buitengeslotene’ buiten Israël vol verwachting naar Jezus 
toe. Een centurio die bewogen is over het lot van zijn eigen knecht. En die diep buigt voor 
Jezus’ majesteit. In Israël is men wel onder de indruk van Hem maar buigen ze niet (Mat.7:28). Jezus 
is verrast en geeft aan in Israël nog niet zo’n groot geloof gezien te hebben. Met een 
machtswoord geneest Jezus de knecht.  
3. Hier blijkt dat de God van Israël de God van heel de wereld is. Logisch want heel de aarde is 
door Hem geschapen en van Hem. De God van Abraham, Isaak, Jakob en van iedereen die 
voor Hem buigt, zoals ooit al beloofd was aan Abram! De God die ‘in Christus’ mensen heel wil 
maken. Een echte Heil-and. Dit geloof gaat niet over algemene religiositeit (‘er zal wel wat 
zijn’) maar over persoonlijke toewijding aan een Redder.  
4. Dus is er maar één weg: naar Hem toe gaan vol verwachting of blijven in de zelfgekozen 
duisternis. Het lijkt erop alsof we in de kerk niet meer durven praten over de hel. De Here 
Jezus wel….De hel is ‘gewoon’ het leven zonder Hem waar je zelf voor gekozen hebt. Leven na 
Genesis 3 is leven zonder Hem of leven met Hem en daarin je geluk vinden. Vader en Zoon 
willen niet dat je verloren gaat maar dat je je richt op hen en zo het ware leven vindt. Een 
boeiend leven waarin je Hem groot mag maken!  

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster 
1. Aanbidt de Zoon om wie Hij is, wat Hij deed en doet. Deel je geluk, o.a. met woorden.  

2. ☺ ☺ ☺ ☺  voor de kinderen: J . z . s d . . t gr . . g m . oie d . ngen v . . r m . nsen die 

het v . n H . m verw . chten. Wat is Hij machtig en vol li . fde, ook voor jou. G . . . . . . s! 
3. ‘Volgens het Bijbelse spreken is God weliswaar in de eerste plaats de God van Israël, maar daarnaast 
en van daaruit zeker ook de God van alle volkeren en van de gehele wereld. God mag ‘klein begonnen’ 
zijn, godsdiensthistorisch gezien als stamgod van een slavenvolkje, uiteindelijk blijkt Hij de ‘Heer van 
hemel en aarde’ te zijn (Mat.11,25vv.). Al in het O.T. klinkt die universaliteit volop door. In Abram zullen 
alle geslachten van de aarde gezegend worden (Gen.12,3). Van de HERE is de aarde en haar volheid, de 
wereld en die daarop wonen (Ps.24,1). Melchisedek (Gen.14,18-20) en Bileam (Num.22-24) staan in zijn 
dienst. Hij zalft Kores (Cyrus) voor de uitvoering van zijn plannen (Jes.44,28; 45,1). Hij is God ‘tot aan 
de einden der aarde’, voor Hem zal alle knie buigen en bij Hem elke tong zweren (Jes.45:22-23), want Hij 
zal op zijn berg een feestmaal aanrichten voor alle volken (Jes.25,6vv.). Zelfs de metropool Nineve valt 
onder zijn bereik (Jona). In het N.T. net zo. God is ook de God van de Romeinse Centurion (Mat.8,5-12)’ 
5. Bijbelrooster: zondag Mat.7 (28-29); maandag Mat.1 (1); dinsdag Mat.3 (11. Meer dan 
Johannes is hier); woensdag Gen.12:1-9 (3)+Mat.28:19-20; donderdag Hand.10 (1-2.34.48); 
vrijdag Lev.13-14; zaterdag Luc.7:1-10 (5) Liefhebbers: teksten onder citaat/3 

Ds.G.J.Klapwijk, Zwolle-Berkum, 16 februari ’20


