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Welkom en mededelingen 

 

Psalm 89: 1 

1 Red mij, o God, het water stijgt en stijgt, 

ik heb geen vaste grond onder de voeten. 

Zal ik dan in het niet verzinken moeten, 

in het moeras des doods, waar alles zwijgt? 

Ik heb geroepen tot mijn stem 't begaf. 

Voortdurend heb ik naar U uitgekeken. 

Het diepe water wordt mij tot een graf, 

mijn keel is hees, mijn ogen zijn bezweken. 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Psalm 89: 6 en 7 

6 Hun eigen tafel worde tot een strik 

en tot een val voor al hun disgenoten; 

doe hen verdolen met hun oog gesloten 

en doe verduistring dalen voor hun blik. 

Stort, Here God, op hen uw gramschap uit 

en laat de gloed uws toorns hen achterhalen, 

hun woonplaats zij aan het verderf gewijd, 

doe over hun bestaan de schaduw dalen. 

7 Want wie door uw gericht ten dode ging, 

die wordt tot mikpunt van hun spot genomen. 

Voeg schuld bij schuld en laat hen nimmer komen 

tot uw genade, uw rechtvaardiging! 

Laten hun namen worden uitgewist, 

dat zij niet langer in uw boek ten leven, 

waarin niet ‚‚n der uwen wordt gemist, 

met het rechtvaardig volk zijn opgeschreven. 

 

Gebed 

 

Bijbellezing: 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 losbandig-

heid 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 
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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. 

 

Gezang 426: 3 

3 In het duister van de tijden 

ben ik nooit alleen geweest, 

want God gaf mij ten geleide 

op mijn wegen woord en Geest. 

Ja, de Heer doet mij geloven, 

Hij ontstak in mij het licht 

van het innerlijk gezicht, 

dat zal dood noch duivel doven. 

Alle dingen hebben tijd, 

maar Gods liefde eeuwigheid. 

 

Preek 

 

Gezang 440: 1 en 4 

1 Ik heb de vaste grond gevonden, 

waarin mijn anker eeuwig hecht: 

de dood van Christus voor de zonden, 

van eeuwigheid als grond gelegd. 

Die grond zal onverwrikt bestaan, 

als aarde en hemel ondergaan. 

4 Daarop wil ik gelovig bouwen, 

getroost, wat mij ook wedervaart; 

mij aan Gods vaderhart vertrouwen, 

wanneer mijn zonde mij bezwaart. 

Steeds vind ik daar opnieuw bereid 

oneindige barmhartigheid. 

 

Gebed 

Collecten: 

1. Zending 

2. Kerkjeugd en onderwijs 

 

Op Toonhoogte 149 

1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt, 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de 
toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Refrein 
 

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. 

 

Psalm 150: 1 en 2 

1 Looft God, looft Hem overal. 

Looft de Koning van 't heelal 

om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 

van zijn naam en eeuwig wezen. 

Looft de daden, groot en goed, 

die Hij triomferend doet. 

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

2 Hef, bazuin, uw gouden stem, 

harp en fluit, verheerlijkt Hem! 

Cither, cimbel, tamboerijn, 

laat uw maat de maatslag zijn 

van Gods ongemeten wezen, 

opdat zinge al wat leeft, 

juiche al wat adem heeft 

tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 

Zegen (3x amen) 


