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Welkom en mededelingen 
 
Psalm 149: 1 en 3 
1 Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den HEER verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
3 De HEER gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den HEER verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Op Toonhoogte 243 
1 Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 
2 Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
3 Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
4 Jezus op uw Woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing 1 Johannes 4: 1-16 (NBV 
Wie de Zoon heeft, heeft het leven 
41Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke 
geest. Onderzoek altijd of een geest van God 
komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld 
verschenen. 2De Geest van God herkent u 
hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus 
Christus als mens gekomen is, komt van God. 
3Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van 
God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u 
hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de 
wereld. 4U, kinderen, komt uit God voort en u hebt 
de valse profeten overwonnen, want Hij die in u is, 
is machtiger dan hij die in de wereld heerst. 5Die 
valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom 
spreken zij de taal van de wereld en luistert de 
wereld naar hen. 6Wij komen uit God voort. Wie 
God kent luistert naar ons. Wie niet uit God 
voortkomt luistert niet naar ons. Hieraan kunnen 
we de Geest van de waarheid en de geest van de 
dwaling herkennen. 
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. 
 
Psalm 118: 1 
1 Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den HEER vreest, laat het horen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
Preek 
Tekst: 1 Johannes 4: 10 
Thema: Uit liefde leven 
 
Gezang 481: 1, 2 en 3 
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. 
3 Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
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Gebed 
Collectes: 

1. IFES/studentenproject Rooted 
2. Emeritikas 

 
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, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
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.

Gezang 293: 1, 2 
1 Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
2 Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 
Zegen (3x amen) 


