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Welkom en mededelingen 
 
Psalm 84: 1 en 2 
1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
2 Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn Koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 
 
Stil gebed, votum en groet  
 
Op Toonhoogte 362 
U maakt ons één, 
U bracht ons tezamen, 
wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één, 
U bracht ons tezamen, 
wij eren en aanbidden U. 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 
 
Gebed 
 
Bijbellezing (NBV21): 
Efeziërs 2: 17-22 
17Vrede kwam Hij verkondigen aan u die ver weg 
was en vrede aan hen die dichtbij waren: 18dankzij 
Hem hebben wij allen door één Geest toegang tot 
de Vader. 
19Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten 
meer, maar burgers, net als de heiligen, en 
huisgenoten van God, 20gebouwd op het 
fundament van de apostelen en profeten, met 
Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21In Hem 
vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot 
een tempel die gewijd is aan de Heer, 22in wie ook 
u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar 
God woont door zijn Geest. 
1 Petrus 2: 1-10 
1Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle 
bedrog en huichelarij, alle afgunst en 
kwaadsprekerij, 2en verlang als pasgeboren 
zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, 
opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3U 
hebt toch de goedheid van de Heer geproefd? 
4Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de 
mensen werd afgekeurd maar door God werd 
uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5en laat u ook zelf 

als levende stenen gebruiken voor de bouw van 
een geestelijke tempel. Vorm een heilige 
priesterschap om geestelijke offers te brengen die 
God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6In de 
Schrift staat immers: ‘In Sion leg Ik een hoeksteen 
die Ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie 
daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ 
7Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwt. Voor wie 
er niet op vertrouwen geldt echter: ‘De steen die de 
bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ 
8En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een 
rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen 
omdat ze weigeren Gods woord te gehoorzamen, 
daartoe zijn ze bestemd. 9Maar u bent een 
uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, 
een heilige natie, een volk dat God zich verworven 
heeft om de grote daden te verkondigen van Hem 
die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn 
wonderbaarlijke licht. 10Eens was u geen volk, nu 
bent u Gods volk; eens werd u ontferming 
onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming. 
 
Heidelbergse Catechismus, zondag 21 
54. Vraag: Wat gelooft gij aangaande de heilige 
katholieke Kerk? 
Antwoord:. Dat de Zoon van God van het begin der 
wereld tot aan het einde Zich uit de gehele 
mensheid een gemeente, die tot het eeuwige leven 
is uitverkoren, door zijn Geest en Woord in de 
eenheid van het ware geloof vergadert, beschermt 
en in stand houdt; en dat ik daarvan een levend lid 
ben en eeuwig zal blijven. 
55. Vraag: Wat verstaat gij onder de gemeenschap 
der heiligen? 
Antwoord: Ten eerste dat de gelovigen allen 
tezamen en ieder persoonlijk als leden deel 
hebben aan de Heer Christus en al zijn schatten en 
gaven. 
Ten tweede dat ieder zich geroepen moet voelen 
om zijn gaven tot nut en heil van de andere leden 
bereidwillig en met vreugde te gebruiken. 
56. Vraag: Wat gelooft gij aangaande de vergeving 
der zonden? 
Antwoord: Dat God op grond van de 
genoegdoening door Christus mij al mijn zonden en 
ook mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven 
lang te strijden heb, niet meer wil toerekenen, maar 
mij uit genade de gerechtigheid van Christus 
schenkt opdat ik nimmer in het gericht van God zal 
komen. 
 
Gezang 326: 1 en 5 
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. 
5 O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
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zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist'ren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 
 
Preek 
 
Gezang 303: 1, 2 en 5 
1 De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 
2 Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kindren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 
5 Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met al wie overwonnen, 
al wie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 
 
Gebed 
 
Collecteaankondiging 

1. Stichting Present 
2. Emeritikas 

 

Gezang 304: 1 en 3 
1 God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 
3 De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 
 
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. 
 
Psalm 136: 13 
13 Aan de God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Zegen (3x amen) 


