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Welkom 

Gezang 117: 1, 2, 4 
1 Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen, 
des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
in onze duisternis, 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is. 
2 Uw Sion strooit U palmen 
en meien voor uw voet, 
en ik breng U in psalmen 
mijn jubelende groet. 
Mijn hart zal openspringen 
gelijk ontluikend groen, 
ik wil uw naam lofzingen 
zoveel mijn lied kan doen. 
4 'k Lag machteloos gebonden 
Gij komt en maakt mij vrij! 
Ik was bevlekt met zonden 
Gij komt en reinigt mij! 
Het leven was mij sterven 
tot Gij mij op deedt staan. 
Gij doet mij schatten erven, 
die nimmermeer vergaan. 

Stil gebed,  votum en groet 

Psalm 65: 1, 2 
1 De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
2 Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 

Gebed 

Schriftlezing Romeinen 3: 21-4: 25 (NBV21) 
Rechtvaardig voor God door geloof in Jezus 
Christus 
21Maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en 
de Profeten al getuigen, zichtbaar geworden buiten 
de wet om: 22God schenkt vrijspraak op grond van ge-
loof in Jezus Christus, aan allen die geloven. En er is 
geen onderscheid. 23Want iedereen heeft gezondigd 
en ontbeert de nabijheid van God, 24en iedereen 
wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, 
dankzij de verlossing door Christus Jezus. 25-26Hij is 
door God aangewezen om door zijn dood het middel 
tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee toont 
God zijn gerechtigheid, want in zijn verdraagzaam-
heid gaat Hij voorbij aan de zonden die in het verleden 
zijn begaan, om nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid te 
bewijzen: Hij laat zien dat Hij rechtvaardig is door ie-
dereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. 

27Kan iemand zich dan nog ergens op laten voor-
staan? Dat is uitgesloten. Door welke wet? De wet die 
naleving eist? Nee, door de wet van het geloof. 28Ik 
heb u er immers op gewezen dat een mens door ge-
loof wordt vrijgesproken, en niet door de wet na te le-
ven. 29Is God soms alleen de God van de Joden en 
niet ook van de andere volken? Zeker ook van de an-
dere volken, 30want er is maar één God, en Hij zal zo-
wel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun 
geloof rechtvaardig verklaren. 31Stellen wij door het 
geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij beves-
tigen de wet juist. 
Abraham 
41Wat moeten wij nu zeggen over Abraham, de stam-
vader van ons volk? Wat heeft hij ondervonden? 2In-
dien hij rechtvaardig verklaard zou zijn op grond van 
zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voor-
staan. Maar niet tegenover God, 3want wat zegt de 
Schrift? ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd 
hem als rechtvaardigheid toegerekend.’ 4Iemand die 
werkt, krijgt zijn loon niet als een gunst maar als een 
recht. 5Maar als iemand zelf niets inbrengt, maar wel 
zijn vertrouwen stelt in Hem die de schuldige vrij-
spreekt, dan wordt zijn vertrouwen hem als rechtvaar-
digheid toegerekend. 6Zo prijst ook David de mens 
gelukkig die, zonder eigen inbreng, door God recht-
vaardig wordt verklaard: 7‘Gelukkig de mens wiens 
onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt; 8ge-
lukkig de mens wiens zonde de Heer niet telt.’ 9Prijzen 
deze woorden alleen besneden mensen gelukkig of 
ook onbesnedenen? We zagen al dat Abrahams ver-
trouwen hem als rechtvaardigheid werd toegerekend. 
10Maar in welke omstandigheden gebeurde dat? Was 
hij toen besneden of onbesneden? Dat laatste: het 
gebeurde toen hij nog niet besneden was. 11Het teken 
van de besnijdenis ontving hij later, om te bezegelen 
dat hij, als onbesnedene, rechtvaardig was door zijn 
geloof. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen 
die geloven, opdat ook zij als rechtvaardigen aange-
nomen zouden worden. 12En hij werd eveneens de 
vader van hen die besneden zijn, althans van hen die 
zich niet alleen hebben laten besnijden maar ook 
onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als 
onbesnedene bezat. 13Immers, niet door de wet ont-
vingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze 
de wereld zouden erven, maar door de rechtvaardig-
heid die het geloof schenkt. 14Als men op grond van 
het naleven van de wet erfgenaam zou zijn, zou het 
geloof zijn betekenis hebben 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 nageslacht, 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 im-
mers geschreven: ‘Ik maak je de vader van vele vol-
ken.’ En hij is dit ten overstaan van God, die de doden 
levend 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 gelo-
ven dat hij de vader van vele volken zou worden, zo-
als hem was beloofd: ‘Zo talrijk zullen je nakomelin-
gen 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 
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twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij 
niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo 
eer aan God. 21Hij was ervan overtuigd dat God bij 
machte was te doen wat Hij had beloofd, 22en dat ge-
loof werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. 23De 
woorden ‘dat werd hem toegerekend’ zijn niet alleen 
voor hem opgeschreven, 24maar ook voor ons, want 
ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangeno-
men omdat we ons vertrouwen stellen in Hem die Je-
zus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt: 25Hij die 
werd prijsgegeven om onze zonden en werd opge-
wekt omwille van onze rechtvaardiging. 

Heidelbergse catechismus, zondag 23 
59. Vraag: Maar wat baat het u nu dat gij dit alles ge-
looft? 
Antwoord: Dat ik in Christus voor God rechtvaardig 
ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. 
60. Vraag: Waardoor zijt gij rechtvaardig voor God? 
Antwoord: Alleen door een echt geloof in Jezus Chris-
tus: al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen al de 
geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan 
gehouden heb en nog steeds tot alle kwaad geneigd 
ben, toch schenkt God mij, zonder enige verdienste 
van mijn kant, louter uit genade, de volkomen ge-
noegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Chris-
tus; Hij rekent mij die toe alsof ik nooit zonde gehad 
of bedreven had, ja alsof ik zelf al de gehoorzaamheid 
had volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft. 
Alleen door deze weldaad met een gelovig hart aan 
te nemen ben ik rechtvaardig voor God. 
61. Vraag: Waarom zegt gij dat gij alleen door het ge-
loof rechtvaardig zijt? 
Antwoord: Niet omdat ik vanwege de waarde van mijn 
geloof God behaag, maar omdat alleen de genoeg-
doening, gerechtigheid en heiligheid van Christus 
mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet an-
ders dan alleen door het geloof kan aannemen en mij 
toe-eigenen. 

Gezang 402: 1, 2, 3, 4 
1 Verheugt u, christenen, tezaam! 
Laat ons van vreugde springen 
en zegenen Gods grote naam; 
laat ons de Heer bezingen, 
die ons zo machtig heeft bevrijd, 
die voor der mensen zaligheid 
de hoogste prijs betaalde. 
2 De duivel had mij in zijn macht, 
de dood stond mij voor ogen; 
de schulden hebben dag en nacht 
zwaar op mijn ziel gewogen. 
Steeds dieper zonk ik in 't moeras, 
omdat ik niets dan zonde was, 
in ijdelheid geboren. 
3 Mijn werken brachten mij geen baat, 
hun grond was boos begeren; 
mijn vrije wil was niets dan haat 
tegen de wil des Heren. 
Zo raakte ik in angst en nood, 
in wanhoop erger dan de dood, 
ter helle moest ik varen. 
4 Toen zag God in de eeuwigheid 
mijn mateloze ellende 
en haastte zich, te rechter tijd 
mij, arme, hulp te zenden. 
Mijn Vader, want Hij wendde mij 

zijn hart vol liefde toe, ja Hij 
liet het zich 't liefste kosten. 

Preek 

Gezang 436: 1, 5, 6, 7 
1 Jezus neemt de zondaars aan. 
Roept dit troostwoord toe aan allen 
die verdwaald, van Hem vandaan, 
in het donker struiklen, vallen. 
Hij leert hun zijn wegen gaan: 
Jezus neemt de zondaars aan. 
5 Dit vertroost mij, geeft mij moed: 
Zijn mijn zonden als scharlaken, 
Hij zal door zijn kostbaar bloed 
wit als sneeuw mijn leven maken. 
Hij zal mij terzijde staan: 
Jezus neemt de zondaars aan. 
6 Hoe 't geweten spreekt in mij, 
hoe de wet mij aan wil klagen, 
Die mij oordeelt, spreekt mij vrij, 
Hij heeft zelf mijn schuld gedragen, 
en mijn zonden weggedaan: 
Jezus neemt de zondaars aan. 
7 Jezus neemt de zondaars aan. 
Mij ook heeft Hij aangenomen, 
doet de hemel opengaan. 
Tot mijn Heiland mag ik komen, 
die mij troost en bij zal staan: 
Jezus neemt de zondaars aan. 

Gebed 

Collecten: 
1. Zending 
2. Kerk en kerkelijke kassen 

Geloofsbelijdenis gezongen) 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; 
die ontvangen is van de Heil’ge Geest, 
geboren uit de maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; 
ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; 
opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
Ik geloof in de Heiligen Geest. 
Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen; 
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vleses; 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 

Zegen 
TE BEANTWOORDEN MET: 

Gezang 48: 10 
10 Amen dat is: zo zal het zijn. 
Al is 't geloof maar zwak en klein, 
Gods goede trouw is groot en sterk 
en Christus pleit voor heel zijn kerk. 
Waar in zijn naam gebeden is, 
is Amen zeker en gewis. 


