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Welkom en mededelingen 
 
Op Toonhoogte 2 
naar Psalm 8: 2, 4, 5 
1 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
2 Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 
3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 
4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Stil gebed, votum en groet  
 
Psalm 27: 1, 2 en 7 
1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de HEER die mij behouden zal! 
2 Eén ding slechts kan ik van den HEER verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev' 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zolang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 
7 O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den HEER en houd u onversaagd. 
 
Gebed 
 
Bijbellezing: Romeinen 4: 14-25 
14Als men op grond van het naleven van de wet erf-
genaam zou zijn, zou het geloof zijn betekenis heb-
ben verloren en de belofte zijn ontkracht. 15De wet 
leidt er namelijk toe dat God straft; zonder wet is er 

ook geen overtreding. 16Maar de belofte berust op 
geloof, omdat ze een geschenk van God moest 
zijn. Want zo is ze van kracht voor heel het nage-
slacht, niet alleen voor hen die de wet hebben maar 
ook voor wie delen in het geloof van Abraham, die 
de vader is van ons allen. 17Er staat immers ge-
schreven: ‘Ik maak je de vader van vele volken.’ En 
hij is dit ten overstaan van God, die de doden le-
vend maakt en in het leven roept wat niet bestaat. 
In Hem stelde hij zijn vertrouwen. 18Zelfs toen alle 
hoop vervlogen was, bleef Abraham hopen en ge-
loven dat hij de vader van vele volken zou worden, 
zoals hem was beloofd: ‘Zo talrijk zullen je nako-
melingen zijn.’ 19Hij was al ongeveer honderd jaar 
oud, maar zijn geloof verzwakte niet als hij dacht 
aan zijn uitgeleefde lichaam en aan Sara’s dode 
schoot. 20Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn ge-
loof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin ge-
sterkt en bewees zo eer aan God. 21Hij was ervan 
overtuigd dat God bij machte was te doen wat Hij 
had beloofd, 22en dat geloof werd hem als recht-
vaardigheid toegerekend. 23De woorden ‘dat werd 
hem toegerekend’ zijn niet alleen voor hem opge-
schreven, 24maar ook voor ons, want ook wij zullen 
als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we 
ons vertrouwen stellen in Hem die Jezus, onze 
Heer, uit de dood heeft opgewekt: 25Hij die werd 
prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt 
omwille van onze rechtvaardiging. 
 
Heidelbergse Catechismus zondag 17 
45. Vraag: Welke betekenis heeft de opstanding 
van Christus voor ons? 
1. : Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de 

dood overwonnen om ons in de gerechtigheid 
te doen delen, die Hij voor ons door zijn dood 
verworven had. 

2. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht 
opgewekt tot een nieuw leven. 

3. Ten derde is voor ons de opstanding van 
Christus een zeker onderpand van onze eigen 
opstanding in heerlijkheid. 

 
Gezang 462: 1, 3 en 4 
1 Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn, 
en Christus zal over u lichten! 
Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon, 
eer Hij u als rechter komt richten. 
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot! 
Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood? 
3 Sta op uit de doden, o zondaar en leef, 
dat Christus ook over u lichte! 
Sta op uit de doden, o zondaar, of beef 
voor God en het jongste gerichte! 
Nog wekt u de Heiland en nog is er raad, 
sta op uit de doden, 't is spoedig te laat! 
  



Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum, 8 mei 2022, middagdienst Pagina 2 

4 Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht, 
door Christus de doodsslaap ontrezen. 
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, 
't zal nimmermeer nacht voor hem wezen. 
‘Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn!’ 
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon. 
 
Preek 
 
Gezang 87: 1 en 5 
1 Wij willen God de ere geven 
en maken zijn genade groot; 
want wij zijn voor de zonde dood 
en wat God zelf heeft afgeschreven 
zal niet herleven. 
5 Zoals de Christus is verrezen 
door 's Vaders heerlijke overmacht, 
zo zijn ook wij aan 't licht gebracht 
om nieuw te leven, zonder vrezen, 
nu en na dezen. 
 
Gebed 
Collecteaankondiging 

1. Schuldhulpmaatje 
2. Kerkelijke kassen en kerk 

 
Op Toonhoogte 300: 1 en 2 
1 Dankt, dankt nu allen God  
met blijde feestgezangen!  
Van Hem is 't heuglijk lot,  
het heil, dat wij ontvangen.  
Hij ziet in Christus ons  
altijd genadig aan,  
en heeft ons dag aan dag  
met goedheid overlaän.  
2 Hij, d' eeuwig rijke God,  
wil ons reeds in dit leven  
zijn vreed' en heiigenot,  
als aan zijn kind'ren geven.  
Hij zal ons door zijn Geest  
vermeerd'ren licht en kracht,  
en ons uit alle nood  
verlossen door zijn macht.

Geloofsbelijdenis 
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. 
 
Op Toonhoogte 300: 3 
3 Lof, eer en prijs zij God  
door aller scheps'len tongen,  
op zijne hemeltroon  
aanbiddend toegezongen:  
de Vader en de Zoon,  
die met de Heil'ge Geest  
Drie-enig God, steeds blijft,  
en immer is geweest.  
 
Zegen (3x amen) 


