
Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum, 19 juni 2022, middagliturgie Pagina 1 

Welkom en mededelingen 

 

Gezang 481: 1, 2, 4 

1 O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 

2 Maak ons volbrengers van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 

4 Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 

 

Stil gebed,  votum en groet  

 

Gezang 434: 1, 2, 5 

1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 

Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren. 

Komt allen saam, 

psalmzingt de heilige naam, 

looft al wat ademt de Here. 

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 

Hij die u leidt, 

zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven. 

5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn 

namen, 

christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 

Hart wees gerust, 

Hij is uw licht en uw lust. 

Alles wat ademt zegt: Amen. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: 1 Johannes 4: 7-21 
7Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar 

liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder 

die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8Wie 

niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9En 

hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn 

enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door 

Hem zouden leven. 10Het wezenlijke van de liefde is 

niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons 

heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om 

verzoening te brengen voor onze zonden. 
11Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft 

liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 
12Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar 

liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot 

volmaaktheid gekomen. 13Dat wij in Hem blijven en 

Hij in ons, weten we doordat Hij ons heeft laten delen 

in zijn Geest. 14En we hebben zelf gezien waarvan 

we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden 

heeft als redder van de wereld. 15Als iemand belijdt 

dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en 

blijft hij in God. 16Wij hebben Gods liefde, die in ons 

is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. 

Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in 

hem. 
17Zo is de liefde bij ons tot volmaaktheid gekomen, 

en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel 

vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze 

wereld zijn, zijn we als Jezus. 18De liefde laat geen 

ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, 

want angst veronderstelt straf. In iemand die angst 

kent, is de liefde niet tot volmaaktheid gekomen. 19Wij 

hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 
20Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn 

broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand 

kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, 

liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet 

liefheeft. 21We hebben dan ook dit gebod van Hem 

gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander 

liefhebben. 

 

Psalm 107: 1, 9, 10 

1 Gods goedheid houdt ons staande 

zolang de wereld staat! 

Houdt dan de lofzang gaande 

voor God die leven laat. 

Al wie, door Hem bevrijd 

uit ongastvrije streken, 

naar huis werd heengeleid, 

zal van zijn liefde spreken. 

9 Waarom sluit gij uw ogen? 

Zijn licht ontsteekt het licht, 

zijn geest komt aangevlogen, 

verheft uw aangezicht! 

Dankt dan den HEER als gij 

de doodsnacht zijt ontvloden - 

de schemer gaat voorbij, 

de morgen is ontboden. 

10 Laat ons nu voor den HERE 

zijn goedertierenheid 

toezingen en vereren 

de God die ons bevrijdt. 

Want wie zijn hulp verlangt, 

Hem aanroept in gebeden, 

verlost Hij uit de angst 

en leidt Hij tot den vrede. 
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Preek 

Tekst: 1 Joh. 4: 18 

Thema: Liefde verdrijft de angst 

 

Psalm 116: 1, 2, 4 

1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER 

nam, toen ik riep, met toegenegen oren 

mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 

en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 

2 Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 

en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 

heb ik de naam des HEREN aangeroepen 

en weende: HEER mijn God, bewaar mijn ziel! 

4 O God, mijn God, die van de dood mij redt, 

mijn tranen afwist! Voor het oog des HEREN 

mag ik weer vrij in 's levens land verkeren, 

geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet. 

 

Gebeden 

 

Collecteaankondiging 

1. Groot Nieuws Radio 

2. Emeritikas 

 

Geloofsbelijdenis (hardop mee te spreken) 

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 211 

U bent mijn schuilplaats Heer, 
U vult mijn hart steeds weer 
met een verlossingslied.  
Telkens als ik angstig ben, 
steun ik op U. 
Ik vertrouw op U. 
Als ik zwak ben, ben ik sterk 
in de kracht van mijn Heer. 
 

Zegen (3x amen) 


