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Welkom 

 

Micha 4: 1-5 

Het koningschap van de HEER 
1Eens zal de dag komen 

dat de berg met de tempel van de HEER 

rotsvast zal staan, 

verheven boven de heuvels, 

hoger dan alle bergen. 

Volken zullen daar samenstromen, 
2machtige naties zullen zeggen: 

‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 

naar de tempel van Jakobs God. 

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 

en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 
3Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, 

over grote en verre naties een oordeel vellen. 

Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploeg-

ijzers 

en hun speren tot snoeimessen. 

Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een 

ander volk, 

geen mens zal nog de wapens leren hanteren. 
4Ieder zal zitten onder zijn wijnrank 

en onder zijn vijgenboom, 

door niemand opgeschrikt, 

want de HEER van de hemelse machten heeft ge-

sproken. 
5Laat andere volken hun eigen goden volgen – 

wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze 

God, 

voor eeuwig en altijd. 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Op Toonhoogte 1 
Psalm 1: 1-3 

Welzalig de man, die niet wandelt 
in de raad der goddelozen, 
die niet staat op de weg der zondaars, 
noch zit in de kring der spotters, 
maar aan des Heren wet 
zijn welgevallen heeft, 
en diens wet overpeinst 
bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom 
geplant aan waterstromen, 
die zijn vrucht geeft op tijd, 
welks loof niet verwelkt, 
alles gelukt. 
 

Gebed 

 

Bijbellezing Galaten 5: 13-25 (NBV21) 

Leven door de Geest 
13Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te 

zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse 

begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in 

liefde, 14want de hele wet is vervuld in één uit-

spraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15Maar wan-

neer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan 

maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 
16Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan zult 

u niet toegeven aan aardse begeerten. 17De aardse 

begeerte gaat in tegen de Geest, en wat de Geest 

verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. Het een 

is in strijd met het ander, en u kunt dus niet zomaar 

doen wat u wilt. 18Maar wanneer u door de Geest 

geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 
19De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet 

zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en losbandig-

heid, 20afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, 

jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 
21afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van 

dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die 

ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen over-

geven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk 

van God. 22Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goed-

heid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 

Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24Wie 

Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur 

met alle hartstocht en begeerte aan het kruis ge-

slagen. 25Als we leven door de Geest, laten we de 

Geest dan ook volgen. 26Laten we elkaar niet uit 

eigenwaan de voet dwars zetten of een kwaad hart 

toedragen. 

 

Overweging 

 

Gezang 78 

1 Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien, 

o Heiland die de wijnstok zijt! 

Uw kracht moet in mij overvloeien, 

of 'k ben een wis verderf gewijd. 

Doorstroom, beziel en zegen mij, 

opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 

2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 

niets kan ik zonder U, o Heer! 

In uw gemeenschap kiemt er leven 

en levensvolheid meer en meer! 

Uw Geest moet in mij uitgestort: 

de rank die U ontvalt, verdort. 

3 Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 

'k blijf d’ Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 

Uw liefde moet alom mij leiden, 

uw leven moet mijn leven zijn, 

uw licht moet schijnen in mijn huis 

bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 

4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 

dan wint mijn ziel door U in kracht! 

Het werk in need'righeid begonnen, 

wordt dan in heerlijkheid volbracht! 

Wat in de winds'len sliep, ontbot, 

en komt in 't licht en rijpt voor God. 
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Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van de hemel en de aarde. 

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze 

Heer, 

die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

neergedaald in de hel, 

op de derde dag opgestaan uit de doden, 

opgevaren naar de hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader; 

vandaar zal Hij komen om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest; 

ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 

vergeving van de zonden, 

de opstanding van het lichaam 

en een eeuwig leven. 

Amen. 

 

Collecteaankondiging 

1. Beurzen Franse theologiestudenten 

2. Emeritikas 

 

Gebeden afgesloten met het Onze Vader 

 

Psalm 136: 1 en 13 

1 Looft den HEER, want Hij is goed, 

trouw in alles wat Hij doet. 

Want zijn goedertierenheid 

zal bestaan in eeuwigheid. 

13 Aan den God des hemels zij 

eer en dank en heerschappij, 

want zijn goedertierenheid 

zal bestaan in eeuwigheid. 

 

Zegen 

 


