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Welkom en mededelingen 
 
Gezang 117: 1, 3 en 7 
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. 
3 Ver van de troon der tronen 
en 's hemels zonneschijn 
wilt Ge onder mensen wonen, 
der mensen broeder zijn. 
Met God wilt Ge ons verzoenen, 
tot God heft Ge ons omhoog, 
en onder miljoenen 
hebt Gij ook mij in 't oog. 
7 Nog eens zal Hij verschijnen 
als richter van 't heelal, 
die 't hoofd van al de zijnen 
voor eeuwig kronen zal. 
Nog is die dag verborgen, 
wacht hem gelovig af, 
terwijl de grote morgen 
reeds schemert boven 't graf. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Gezang 1 
1 God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
2 God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
3 God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
4 God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 
Gebed 
 
Bijbellezing: Handelingen 3: 11-26 (NBV21) 
Toespraak van Petrus 
11De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johan-
nes vast, terwijl de hele menigte stomverbaasd 
rond hen samenstroomde in de zuilengang van Sa-
lomo. 12Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord 
tot het volk: ‘Israëlieten, waarom bent u zo ver-
baasd en waarom staart u ons aan alsof het aan 
onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat 
deze man weer kan lopen? 13Dit kon gebeuren om-
dat de God van Abraham, Isaak en Jakob, de God 
van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de 
hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die 

door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus 
bereid was Hem vrij te laten. 14U hebt de heilige en 
rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een 
moordenaar gratie verleend zou worden. 15Hem die 
ons naar het leven leidt hebt u gedood, maar God 
heeft Hem uit de dood doen opstaan, en daarvan 
getuigen wij. 16Het komt door zijn naam en door het 
geloof in zijn naam dat deze man, die u hier voor u 
ziet en die u kent, kan lopen; het geloof dat Jezus 
schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen ge-
zond gemaakt. 17Volksgenoten, ik weet dat u uit on-
wetendheid hebt gehandeld, evenals uw leiders. 
18Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat 
Hij bij monde van alle profeten had aangekondigd: 
dat zijn messias zou lijden. 19Kom tot inkeer, keer 
terug naar God om vergeving te krijgen voor uw 
zonden. 20Dan zal de Heer een tijd van rust doen 
aanbreken en zal Hij de messias zenden die Hij 
voor u bestemd heeft. Dat is Jezus, 21die in de he-
mel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt 
waarover God van oudsher bij monde van zijn hei-
lige profeten heeft gesproken en waarin alles zal 
worden hersteld. 22Mozes heeft al gezegd: “De 
Heer, uw God, zal in uw midden een profeet zoals 
ik laten opstaan; luister naar Hem en naar alles wat 
Hij u zal zeggen. 23Wie niet naar deze profeet luis-
tert, zal uit het volk gestoten worden.” 24Samuel en 
alle profeten na hem hebben deze tijd aangekon-
digd. 25U bent de erfgenamen van deze profeten, 
en van het verbond dat God met uw voorouders 
heeft gesloten toen Hij tegen Abraham zei: “In jouw 
nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend 
worden.” 26God heeft zijn dienaar allereerst voor u 
laten opstaan en Hem naar u gezonden om ieder 
van u die zich afkeert van zijn slechte daden te ze-
genen.’ 
 
Psalm 74: 5 en 13 
5 De godsspraak zwijgt, geen teken dat voorspelt, 
geen ziener wilt Gij aan uw knechten zenden 
en niemand ziet het einde der ellenden. 
Hoelang nog duurt hun hoon en hun geweld? 
13 Aanschouw, o HEER, en denk aan uw verbond, 
nu zij in 't duister hun geweld beramen. 
Wil in hun nood de armen niet beschamen. 
Geef ons uw naam, uw lied weer in de mond. 
 
Preek 
 
Psalm 89: 7 en 8 (berijming 1773) 
= Op Toonhoogte 37: 7 en 8 

1.'k Zal eeuwig zingen van 
Gods goedertierenheên; 

uw waarheid t' allen tijd, 
vermelden door mijn reên. 

Ik weet, hoe 't vast gebouw 
van uwe gunstbewijzen 

naar uw gemaakt bestek 
in eeuwigheid zal rijzen. 

Zo min de hemel ooit 
uit zijne stand zal wijken, 

zo min zal uwe trouw 
ooit wank'len of bezwijken. 
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7.Hoe zalig is het volk, 
dat naar uw klanken hoort! 

Zij wand'len, HEER, in ’t licht 
van 't godd'lijk aanschijn voort. 

Zij zullen in uw Naam 
zich al de dag verblijden. 

Uw goedheid straalt hun toe; 
Uw macht schraagt hen in ’t lijden. 

Uw onbezweken trouw 
zal nooit hun val gedogen, 

maar uw gerechtigheid 
hen naar uw woord verhogen. 

8.Gij toch, Gij zijt hun roem, 
de kracht van hunne kracht. 

Uw vrije gunst alleen 
wordt d' ere toegebracht. 

Wij steken 't hoofd omhoog 
en zullen d' eerkroon dragen 

door U, door U alleen, 
om 't eeuwig welbehagen, 

want God is ons ten schild 
in 't strijdperk van dit leven 

en onze Koning is 
van Isrels God gegeven. 

 
Gebed 
 
Collecten 

1. Stichting Present 
2. Theologische Universiteit Apeldoorn 

 
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.

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 149: 5 
5 Nu zal, gelijk er staat geschreven, 
Gods volk in volle vrede leven. 
De boze vijand is verslagen. 
Prijs 's HEREN welbehagen! 
Na het duister der wereldnacht 
blinkt de luister van Gods geslacht. 
Hemel en aarde stemmen saam 
en prijzen 's HEREN naam. 
 
Zegen (3x amen) 


