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Welkom en mededelingen 

 

Psalm 2: 1, 2 

1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? 

Wat is de waanzin toch die zij beramen? 

De groten staan gewapend tot de slag, 

de machtigen der wereld spannen samen. 

't Is tegen het gezag van God den HERE 

en tegen zijn gezalfde vorst gericht: 

“Komt”, zeggen zij, “laat ons hun banden 

scheuren, 

tot alle macht in onze handen ligt!” 

2 Die in de hemel is gezeten lacht, 

want Hij is God die eeuwig blijft regeren. 

Hij spot met hen die spotten met zijn macht. 

Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren. 

Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning 

en hen verschrikken in zijn grimmigheid: 

“Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning 

op Sions berg, de berg der heiligheid.” 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Gezang 44 

1 Dankt, dankt nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 

2 Die eeuwig rijke God 

moog’ ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

3 Lof, eer en prijs zij God 

die troont in 't licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

 

Gebed  

 

Schriftlezing: Handelingen 4: 13 – 31 (NBV21) 
13Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe 

vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en 

begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen 

waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden 

zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden 

verkeerd. 14En omdat ze de man die genezen was 

bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun 

woorden inbrengen. 15Nadat ze hun bevolen 

hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze 

met elkaar. 16Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen 

doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het 

duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is 

verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen. 17Maar 

om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder 

onder het volk verspreidt, moeten we hun 

nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de 

naam van Jezus te gebruiken.’ 18Ze riepen hen 

terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen 

enkele manier meer te gebruiken en het volk niet 

meer over Hem te onderrichten. 19Maar Petrus en 

Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God 

verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet 

naar Hem? Oordeelt u zelf! 20We moeten immers 

wel spreken over wat we gezien en gehoord 

hebben.’ 21Na hen nogmaals dreigend te hebben 

toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten 

niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen 

God loofden en eerden om wat er was gebeurd. 
22De man die zo wonderbaarlijk was genezen, 

was namelijk meer dan veertig jaar verlamd 

geweest. 

Gebed van de leerlingen 
23Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, 

gingen ze naar de leerlingen en vertelden alles 

wat de hogepriesters en de oudsten hadden 

gezegd. 24Toen de leerlingen dat hoorden, riepen 

ze God eensgezind aan met de woorden: ‘Heer, U 

hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen 

en alles wat daar leeft, 25U hebt door de heilige 

Geest, bij monde van onze voorvader David, uw 

dienaar, gezegd: 

“Waarom snoeven de volken 

en beramen de volksstammen zinloze plannen? 
26De koningen van de aarde zijn aangetreden 

en de heersers spannen samen 

tegen de Heer en zijn gezalfde.” 
27Want inderdaad, in deze stad hebben allen 

samengespannen tegen Jezus, uw heilige 

dienaar, die door U is gezalfd: Herodes, Pontius 

Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, 
28om datgene te doen waarvan U had bepaald en 

voorbestemd dat het moest gebeuren. 29Welnu, 

Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en 

stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig uw 

boodschap te verkondigen 30door ons bij te staan, 

zodat zieken genezing vinden en er tekenen en 

wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw 

heilige dienaar.’ 31Toen ze hun gebed beëindigd 

hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te 

beven, en allen werden vervuld van de heilige 

Geest en verkondigden de boodschap van God 

vrijmoedig. 
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Gezang 90: 9, 10 

9 Wat er mij ook gebeure, 

in eeuwigheid zijt Gij, 

en wat ter wereld, Here, 

zou scheiden U en mij? 

Al tonen zich verbolgen 

de groten van de tijd, 

geen honger of vervolging, 

niets dat mij van U scheidt. 

10 't Zij engelen of machten, 

Gij maakt mij van hen vrij. 

Der diepten donk're krachten, 

der hoogten hovaardij, 

zij mogen mij verdrukken 

en doden, Gij houdt stand; 

zij kunnen mij niet rukken, 

Heer Jezus, uit uw hand. 

 

Preek 

Tekst: Handelingen 4: 24a 

Thema: Bidden vanuit de overwinning 

  

Psalm 138: 1, 2 

1 U loof ik, Heer, met hart en ziel, 

in eerbied kniel ik voor U neder. 

Ja, in de tegenwoordigheid 

der goden wijd ik U mijn beden. 

Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 

hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. 

Gij zult, o Here, wijd en zijd 

uw heerlijkheid en trouw bewijzen. 

2 Ten dage dat ik riep hebt Gij 

gehoord naar mij en kracht gegeven. 

Als ik welhaast ten offer viel, 

hebt Gij mijn ziel weer doen herleven. 

Al wat op aarde macht bezit, 

eenmaal aanbidt het U, o HERE! 

Als Gij hun 't woord van uw verbond 

met eigen mond hebt willen leren. 

 

Gebed 

 

Psalm 138: 3 

3 Dan zingen zij, in God verblijd, 

aan Hem gewijd, van 's HEREN wegen. 

Groot is des HEREN heerlijkheid, 

zijn majesteit ten top gestegen. 

Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, 

op hen het oog die needrig knielen. 

Maar ziet van ver met gramschap aan 

de eigenwaan van trotse zielen.

Geloofsbelijdenis  
(door de gemeente meegesproken) 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van hemel en 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 het rijk van de dood, 

op de derde dag opgestaan van de doden, 

opgevaren naar de hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader; 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest; 

ik geloof de heilige, katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 

vergeving van de zonden, 

de opstanding van het lichaam 

en het eeuwige leven. 

Amen. 

 

Psalm 138: 4 

4 Als ik, omringd door tegenspoed, 

bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. 

Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 

uw rechterhand zal redding geven. 

De HEER is zo getrouw als sterk, 

Hij zal zijn werk voor mij voleinden. 

Verlaat niet wat uw hand begon, 

o Levensbron, wil bijstand zenden. 

 

Zegen 

(‘Amen’ door de gemeente) 


