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Welkom 
 
Op Toonhoogte 155 
Zie ik sterren aan de hemel staan, 
aan de donkerblauwe lucht de maan, 
is het of de nacht mij noemt de naam 
van een machtig God. 
Zie ik 's morgens weer de zon opgaan, 
in het veld de bloemen opengaan, 
is het of de dag mij noemt de naam 
van een machtig God. 
Deze God die aard' en hemel schiep 
is dezelfde God die mij eens riep 
uit het duister tot zijn heerlijk licht, 
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag en 
die zijn liefde voor mij openbaart, 
mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart, 
elke dag mij in zijn hand bewaart: 
Hoe groot is God voor mij. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Psalm 86: 4 
4 Leer mij naar uw wil te handlen, 
laat mij in uw waarheid wandlen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
HEER mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 
Gods wil voor ons leven 
 
Psalm 19: 3 (berijming 2021) 
3. Volkomen is Gods wet: 
een boodschap zonder smet, 
een goed getuigenis, 
een woord dat wijsheid geeft 
aan wie gehoorzaam leeft, 
aan wie eenvoudig is. 
Wat Hij van ons verwacht 
geeft nieuwe levenskracht; 
het maakt ons opgetogen. 
Recht is het woord van God, 
loepzuiver zijn gebod: 
een licht voor onze ogen. 
 
Gebed 
 
Op Toonhoogte 475 
(Refrein)  
Als je bidt zal Hij je geven.  
Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen,  
Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja.  
Halleluja, halleluja, halleluja.  
1 Als je de Vader vraagt om 'n brood,  
geeft Hij je zeker nooit een steen.  
Al je gebeden, klein of groot,  
heus, Hij vergeet er niet één.  
(Refrein) 

2 Als je mijn Vader iets wilt vragen,  
vraag in mijn naam, Ik zal het doen.  
Ik ben met je alle dagen,  
Ik ben dezelfde als toen.  
(Refrein) 
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas. 
 
Bijbellezing: 1 Korintiërs 7: 1-16 (NBV21) 
De gehuwde en de ongehuwde staat 
1Dan nu de punten waarover u mij geschreven 
hebt. 
U zegt dat het goed is dat een man geen 
gemeenschap met een vrouw heeft. 2Maar om 
ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen 
vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. 
3En een man moet tegenover zijn vrouw zijn 
verplichting nakomen en een vrouw moet dat ook 
tegenover haar man. 4Een vrouw beschikt niet zelf 
over haar lichaam, maar haar man; en ook een 
man beschikt niet zelf over zijn lichaam, maar zijn 
vrouw. 5Weiger elkaar de gemeenschap niet, of 
het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u 
enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna 
echter weer samen; anders zal Satan uw gebrek 
aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. 
6Ik zeg u dit niet om u iets op te leggen, maar om 
u tegemoet te komen. 7Ik zou liever zien dat alle 
mensen waren zoals ik, maar iedereen heeft van 
God zijn eigen gave gekregen, de een deze, de 
ander die. 
8Tegen de weduwen en weduwnaars zeg ik dat 
het goed voor hen zou zijn alleen te blijven, zoals 
ik. 9Maar wanneer ze dat niet kunnen opbrengen, 
moeten ze trouwen, want het is beter te trouwen 
dan te branden van begeerte. 
10Degenen die getrouwd zijn geef ik, nee, niet ik – 
de Heer geeft hun het volgende gebod: een vrouw 
mag niet scheiden van haar man 11(is ze al 
gescheiden, dan moet ze dat blijven of zich met 
haar man verzoenen), en een man mag zijn vrouw 
niet wegsturen. 
12Verder geef ik zelf nog – niet de Heer – het 
volgende voorschrift: wanneer een broeder een 
ongelovige vrouw heeft die bij hem wil blijven, 
mag hij niet van haar scheiden. 13Dit geldt ook 
voor een zuster: wanneer ze een ongelovige man 
heeft die bij haar wil blijven, mag ze niet van hem 
scheiden. 14Want de ongelovige man behoort 
dankzij zijn vrouw God toe en de ongelovige 
vrouw dankzij haar man eveneens. Zou dat niet 
zo zijn, dan zouden uw kinderen onrein zijn. Maar 
nu zijn ze geheiligd. 15Maar als de ongelovige 
partij wil scheiden, moet dat maar gebeuren; in 
dat geval is de broeder of zuster niet gebonden. 
Bedenk echter dat u door God geroepen bent om 
in vrede te leven. 16Wie weet kunt u uw man wel 
redden! En wie weet kunt u uw vrouw wel redden! 
 
Preek: Relaties enzo... 
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Gezang 473: 1, 5, 6, 7 en 10 
1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw Heil'ge Geest er woon'. 
6 Neem mijn zonden en mijn schuld 
in 't beleid van uw geduld. 
Maak dat ik, opstandig kind, 
steeds de weg tot U hervind. 
7 Neem, o Trooster, mijn verdriet, 
Gij veracht mijn tranen niet. 
Maak dat ook in mij uw kracht 
steeds in zwakheid wordt volbracht. 
10 Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 
De kinderen komen terug.

Mededelingen 
Dankzegging en voorbeden 
Collecteaankondiging: 

1. Collecte op hulpverleningszondag voor 
werelddiaconaat 

2. Kerkelijke kassen en kerk 
 
Gezang 425 (Liedboek 2013) 
Vervuld van uw zegen 
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis 
waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, 
tezamen gezonden 
op weg in een wereld 
die wacht op uw woord. 
Om daar in genade 
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep 
in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, 
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen 
die vrucht dragen zal. 
 
Zegen 


