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Welkom en mededelingen 

 

Op Toonhoogte 49: 1 en 11 
(=Psalm 116: 1 en 11 (berijming 1773)) 

1.God heb ik lief, want die getrouwe HEER 
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
11.Ik zal met vreugd in 't huis des HEREN gaan, 
om daar met lof Uw groten Naam te danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. 
Elk heff’ met mij den lof des HEREN aan!  
 

Stil gebed, votum en groet  

 

Op Toonhoogte 291 

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en 'k weet: 
Hij is mij steeds nabij. 
 

Gebed 

 

Bijbellezing: De brief van Judas 
1Van Judas, dienaar van Jezus Christus en broer 

van Jakobus. Aan allen die geroepen zijn en aan 

wie de liefde van God, de Vader, en de 

bescherming van Jezus Christus ten deel vallen. 
2Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed. 
3Geliefde broeders en zusters, het was mijn vaste 

voornemen u te schrijven over de redding waaraan 

wij allen deel hebben, maar ik zie mij nu 

genoodzaakt u in deze brief op te roepen om te 

strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan 

de heiligen is overgeleverd. 4Er hebben zich 

namelijk ongemerkt mensen onder u gemengd van 

wie het vonnis al lang geleden schriftelijk is 

vastgelegd: goddelozen, die de genade van onze 

God misbruiken als voorwendsel voor 

losbandigheid en die onze enige meester en Heer, 

Jezus Christus, verloochenen. 
5Ik wil u eraan herinneren – ook al bent u er voor 

eens en altijd van doordrongen – dat de Heer zijn 

volk weliswaar uit Egypte heeft bevrijd, maar later 

allen die niet geloofden gedood heeft. 6Denk ook 

aan de engelen die hun oorspronkelijke positie 

ontrouw werden en de hun toegewezen plaats 

verlieten: tot het oordeel op de grote dag houdt Hij 

hen in de onderwereld gevangen met boeien die 

nooit kunnen worden verbroken. 7En herinner u 

ook Sodom en Gomorra en de naburige steden. 

Net als die engelen pleegden ze ontucht en liepen 

ze achter wezens aan die anders waren dan zijzelf, 

en nu liggen ze daar als afschrikwekkend 

voorbeeld, gestraft met een vuur dat nooit dooft. 
8En toch doen deze zogenaamde zieners precies 

hetzelfde: ze bezoedelen hun lichaam, verwerpen 

het gezag van de Heer en lasteren de hemelse 

machten. 9Zelfs de aartsengel Michaël waagde het 

niet de duivel te beschimpen en te veroordelen 

toen hij met hem twistte over het lichaam van 

Mozes. Hij zei alleen: ‘Moge de Heer u straffen.’ 
10Maar deze mensen lasteren alles waarvan ze 

geen weet hebben; en wat ze, net als redeloze 

dieren, instinctmatig wél begrijpen wordt hun 

ondergang. 
11Wee hun! Ze gaan de weg van Kaïn, net als 

Bileam geven ze zich voor geld over aan bedrog, 

en net als Korach gaan ze aan hun opstandigheid 

ten onder. 12Ze zijn een schandvlek op uw 

liefdemaaltijden: ze doen zich schaamteloos 

tegoed en zorgen alleen voor zichzelf. Wolken 

zonder water zijn het, voortgejaagd door de wind, 

bomen die zelfs in het late najaar geen vrucht 

dragen, tweemaal afgestorven, ontworteld, 13wilde 

golven op zee die hun eigen schande opschuimen, 

dwaalsterren die voor eeuwig de diepste duisternis 

wacht. 
14Zij zijn het ook over wie Henoch, de zevende 

vanaf Adam, geprofeteerd heeft toen hij zei: ‘Ik zie 

de Heer komen met zijn heilige tienduizendtallen 
15om over allen zijn vonnis uit te spreken; alle 

goddeloze zondaars zal Hij veroordelen voor alle 

goddeloze daden die ze in hun goddeloosheid 

bedreven hebben en voor de harde woorden 

waarmee ze Hem hebben beledigd.’ 16Ze doen 

niets anders dan zeuren en zagen, ze laten zich 

leiden door hun begeerten, brallen maar wat en 

praten anderen naar de mond om er zelf beter van 

te worden. 
17Maar, geliefde broeders en zusters, denk aan wat 

de apostelen van onze Heer Jezus Christus al 

hebben gezegd: 18‘Aan het einde van de tijd zullen 

er spotters komen, die zich laten leiden door hun 

goddeloze begeerten.’ 19Het zijn mensen die 

verdeeldheid zaaien en alleen op het aardse 

gericht zijn; ze hebben de Geest niet. 
20Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw 

leven bouwen op het fundament van uw zeer 

heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de 

heilige Geest, 21houd vast aan Gods liefde, en zie 

uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus 

Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. 
22Ontferm u over wie twijfelen 23en red anderen 

door hen aan het vuur te ontrukken. Uw medelijden 

met nog weer anderen moet gepaard gaan met 

vrees; verafschuw zelfs de kleren die ze met hun 

lichaam bezoedeld hebben. 
24-25De enige God, die de macht heeft u voor 

struikelen te behoeden en u onberispelijk en 

juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten 

verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze 

Heer, Hem behoort de luister, de majesteit, de 

kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot 

in alle eeuwigheid. Amen. 
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Gezang 326: 1 

1 Een rijke schat van wijsheid 

schonk God ons in zijn woord. 

Hebt moed, gij die op reis zijt, 

want daarmee kunt gij voort. 

Gods woord is ons een licht, 

en elk die in vertrouwen 

daarnaar zijn leven richt, 

die zal erin aanschouwen 

des Heren aangezicht. 

 

Preek 

 

Gezang 326: 2, 3 en 4 

2 God opent hart en oren, 

opdat wij in geloof 

zijn roepstem zouden horen, 

voor and're stemmen doof. 

Gods woord gordt mensen aan, 

om zonder te versagen 

het smalle pad te gaan 

en stil het kruis te dragen 

achter hun Heiland aan. 

3 De geesten onderscheiden, 

gaf God ons als gebod; 

wie 't woord der waarheid mijden, 

weerstaan het rijk van God. 

Hoe bouwen zij op zand! 

Straks zal hun huis bezwijken, 

't houdt in de storm geen stand. 

Dan zal aan ieder blijken 

der dwazen onverstand. 

4 Maar wie op 't woord vertrouwen 

dat uitging uit Gods mond, 

die kunnen veilig bouwen, 

hun huis heeft vaste grond. 

Des Heren woord maakt vrij 

van dienst aan vreemde machten; 

in 't woord herkennen wij 

zijn plannen en gedachten. 

Het rijk is ons nabij! 

 

Gebed  

 

Collecteaankondiging: 

1. Zending 

2. Kerkelijke kassen en kerk 

 

Psalm 106: 1 

1 Looft nu den HEER, want Hij is goed, 

die met zijn liefde ons ontmoet. 

Zijn trouw houdt stand te allen tijde. 

Wie prijst zijn daden woord voor woord? 

Wie kan zijn heerlijkheid belijden? 

Wie looft Hem zodat elk het hoort? 

 

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. 

 

Gezang 393: 1, 2, 3 en 4 

1 De dag, door uwe gunst ontvangen, 

is weer voorbij, de nacht genaakt; 

en dankbaar klinken onze zangen 

tot U, die 't licht en 't duister maakt.  

2 Die dan, als onze beden zwijgen, 

als hier het daglicht onderduikt, 

weer nieuwe zangen op doet stijgen, 

ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 

3 Zodat de dank, U toegezonden, 

op aard nooit onderbroken wordt, 

maar steeds opnieuw door mensenmonden 

gezongen en gesproken wordt. 

4 Voorwaar, de aarde zal getuigen 

van U, die thans en eeuwig zijt, 

tot al uw schepselen zich buigen 

voor uwe liefd' en majesteit. 

 

Zegen (3x amen) 


