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Welkom en mededelingen 
 
Psalm 62: 4 en 5 
4 Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 
Hij immers schenkt u altijd weer 
zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen. 
Wankel dan niet, want Hij staat vast, 
Hij is, ook als het onheil wast, 
uw rots, uw enige vertrouwen. 
5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt: 
God is een schuilplaats voor ons allen. 
 
Stil gebed, votum en groet  
 
Op Toonhoogte 28: 10  
(Psalm 68:10 berijming 1773) 

10 Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons dag aan dag 
met zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil, 
Hij schenkt uit goedheid zonder peil 
ons 't eeuwig, zalig leven. 
Hij kan en wil en zal in nood, 
zelfs bij het naad'ren van de dood, 
volkomen uitkomst geven. 
 
Gebed 
 
Bijbellezing (NBV21) 
Filippenzen 1: 12-26  
Gevangen omwille van Christus Jezus 
12U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is 
overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie 
wordt verspreid. 13Het is iedereen in het Romeinse 
hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden 
dat ik gevangenzit omwille van Christus. 14Boven-
dien durven de meeste broeders en zusters, omdat 
ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de 
Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog on-
bevreesder te verkondigen. 15Sommigen doen dat 
weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen 
verkondigen Christus met goede bedoelingen. 16Zij 
doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb 
het evangelie te verdedigen. 17De eersten daaren-
tegen verkondigen Christus uit geldingsdrang, met 
onzuivere bedoelingen, in de veronderstelling dat 
ze zo mijn gevangenschap verzwaren. 
18Maar wat dan nog! Wat telt is dat Christus ver-
kondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte mo-
tieven gebeurt – dát het gebeurt verheugt me. En 
mijn vreugde is blijvend, 19omdat ik weet dat dit al-
les door uw gebed en de hulp van de Geest van 
Jezus Christus tot mijn redding leidt. 20Het is mijn 
stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens 
voor zal hoeven te schamen. Integendeel, ik zal net 

als altijd in alle openheid spreken, zodat Christus 
ook bij alles wat ik nu meemaak zal worden geëerd, 
of ik nu in leven blijf of moet sterven. 21Want voor 
mij is leven Christus en sterven winst. 22Als ik blijf 
leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet 
ik niet wat ik zou kiezen. 23Ik word naar twee kanten 
getrokken: enerzijds verlang ik ernaar te sterven en 
bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste; 24an-
derzijds is het meer in uw belang dat ik blijf leven. 
25Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik in-
derdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw ge-
loof groter en vreugdevoller wordt. 26Wanneer ik bij 
u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op 
Christus Jezus te beroemen. 
Filippenzen 3:17-4:1 
317Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar 
hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u ge-
geven hebben. 18Ik heb u al vaak gezegd, en zeg 
nu zelfs met tranen in mijn ogen: Velen leven als 
vijand van het kruis van Christus 19en gaan hun on-
dergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is 
schaamteloosheid en hun aandacht is alleen ge-
richt op aardse zaken. 20Maar wij hebben ons bur-
gerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij 
onze redder, de Heer Jezus Christus. 21Met de 
kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te on-
derwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijkma-
ken aan zijn verheerlijkt lichaam. 
41Daarom, dierbare broeders en zusters, die ik lief-
heb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en 
erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer. 
 
Heidelbergse Catechismus Zondag 22 
57. Vraag: Welke troost schenkt u de opstanding 
van het lichaam? 
Antwoord: Dat niet alleen mijn ziel na dit leven ter-
stond tot Christus, haar Hoofd, opgenomen zal 
worden, maar dat ook mijn lichaam door de kracht 
van Christus opgewekt, weer met I mijn ziel ver-
enigd en aan het verheerlijkte lichaam van Chris-
tus gelijkvormig zal worden. 
58. Vraag: Welke troost biedt u het artikel over het 
eeuwige leven? 
Antwoord: Terwijl ik reeds nu in mijn hart het be-
gin van de eeuwige vreugde gevoel, zal ik na dit 
leven de volkomen zaligheid bezitten, die geen 
oog gezien, geen oor gehoord heeft en die in 
geen mensenhart is opgekomen, om God daarin 
eeuwig te prijzen. 
 
Psalm 18: 9 
9 Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, 
zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde. 
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, 
voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid. 
Want wie is God, dan deze onze HERE? 
Wie is de rots die alles kan trotseren? 
Alleen die God die mij met kracht omgordt, 
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt. 
 
Preek  
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Op Toonhoogte 395 
Refrein 1 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
1 Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan, 
Refrein 1 
2 Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
Refrein 2 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven 
 
Lezing avondmaalsformulier 2 
Gebed (uit het formulier) 
 
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.

Viering van het Heilig Avondmaal  
 
Psalm 103: 7en 8 
7 Maar 's HEREN gunst zal over die Hem vrezen 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
Zijn heil omsluit de komende geslachten; 
zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 
8 Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven, 
Hij heerst als koning over al het leven. 
Looft engelen, zijn hoge majesteit, 
krachtige helden, die aan alle oorden 
als boden meldt zijn goddelijke woorden, 
Hem zij uw dienst, Hem zij uw lied gewijd. 
 
Gebed 
 
Collecten 

1. Diaconie 
2. Kerk en kerkelijke kassen 

 
Psalm 103: 9 
9 Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN 
zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
Komt allen tot de lof des HEREN saam. 
Lof zij den HEER in hemel en op aarde, 
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 
 
Zegen (3X amen) 


