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Welkom en mededelingen 
 
Psalm 146: 1 en 3 
1 Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den HEER uw God. 
3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 
 
Stil gebed, votum en groet  
 
Psalm 25: 8 en 9 
8 Zie op mij in gunst van boven, 
wees mij toch genadig, HEER! 
Eenzaam ben ik en verschoven, 
ja, d' ellende drukt mij neer. 
'k Roep U aan in angst en smart, 
duizend zorgen, duizend doden 
kwellen mijn bekommerd hart: 
voer mij uit mijn angst en noden! 
9 Sla op mijn ellende d' ogen, 
zie mijn moeite, mijn verdriet, 
neem mijn zonden uit meedogen 
gunstig weg, gedenk die niet. 
Red mij en bewaar mijn ziel, 
wil, mijn God, mij niet beschamen, 
want ik schuil bij U, ik kniel 
met uw ganse volk tezamen. 
 
Gebed 
 
Bijbellezing 
Efeziërs 2: 1-10 (NBV21) 
Eén in Christus 
1U was dood door de misstappen en zonden 
2waarmee u voorheen de weg ging van de god van 
deze wereld, de heerser over de machten in de 
lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God 
ongehoorzaam zijn. 3Eens leefden wij allen net als 
zij: wij volgden onze wereldse begeerten en alle 
aardse verlangens die in ons opkwamen en 
stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als 
ieder ander. 4Maar omdat God zo barmhartig is en 
de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot, 
5heeft Hij ons, terwijl wij allen dood waren door 
onze zonden, samen met Christus levend 
gemaakt. Door genade bent u gered! 6Hij heeft ons 
samen met Hem tot leven gewekt en ons een 
plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus 
Jezus. 7Zo zal Hij, in de eeuwen die komen, laten 
zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe 
goed Hij voor ons is in Christus Jezus. 8Door die 
genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. 
Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een 
geschenk van God 9en geen gevolg van uw daden. 
Niemand kan zich er dus op laten voorstaan. 
10Want Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij 

nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te 
gaan van de goede daden die God heeft 
voorbereid. 
 
Heidelbergse Catechismus, Zondag 24 
62. Vraag: Waarom kunnen onze goede werken 
niet onze gerechtigheid voor God of een deel 
daarvan zijn? 
Antwoord: Omdat de gerechtigheid die voor Gods 
gericht bestaan kan, geheel volmaakt en in alle 
opzichten met de wet van God in overeenstemming 
moet zijn, terwijl zelfs onze beste werken in dit 
leven alle onvolmaakt en met zonden bevlekt zijn. 
63. Vraag: Hebben onze goede werken dan geen 
enkele verdienste, terwijl God ze toch in dit en in 
het toekomende leven wil belonen? 
Antwoord: Deze beloning geschiedt niet uit 
verdienste maar uit genade. 
64. Vraag: Maakt deze leer de mensen dan niet 
zorgeloos en goddeloos? 
Antwoord: Zeker niet, want het is onmogelijk dat 
wie Christus door een echt geloof is ingeplant, 
geen vruchten van dankbaarheid zou 
voortbrengen. 
 
Psalm 136: 1 
1 Looft de HEER, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Preek 
 
Gezang 451: 1, 2 en 3 
1 Alle roem is uitgesloten 
onverdiende zaligheên 
heb ik van mijn God genoten, 
'k roem in vrije gunst alleen! 
Ja, eer ik nog was geboren, 
eer Gods hand, die alles schiep, 
iets uit niet tot aanzijn riep, 
heeft zijn liefde mij verkoren: 
God is liefd', o englenstem, 
mensentong verheerlijkt Hem! 
2 Alzo lief had God de wereld, 
dat Hij zijn geliefde Zoon 
voor de afgevallen wereld 
overgaf aan smaad en hoon. 
Ja, toen wij nog zondaars waren, 
schonk de Vader ons gena, 
leed de Zoon op Golgotha, 
stierf voor ons, die zondaars waren: 
God is liefd', o englenstem, 
mensentong verheerlijkt Hem! 
3 Dat heet weergalooz' ontferming, 
dat genade, rijk en vrij! 
God schenkt redding en bescherming, 
aan verloornen, ook aan mij. 
Ja, wanneer mijn onvermogen, 
en mijn diep bederf mij smart, 
toont mij 't godlijk Vaderhart 
zijn verlossend mededogen: 
God is liefd', o englenstem, 
mensentong, verheerlijkt Hem! 
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Gebed 
 
Collecten 

1. Dorcas 
2. Emeritikas 

 
Gezang 426: 1, 3 en 5 
1 Zou ik niet van harte zingen 
Hem die zozeer mij verblijdt? 
Want ik zie in alle dingen 
niets dan zijn genegenheid. 
Is de hartslag van het leven 
niet de liefde van de Heer? 
Liefde draagt hen meer en meer, 
die in dienst van Hem zich geven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 
3 In het duister van de tijden 
ben ik nooit alleen geweest, 
want God gaf mij ten geleide 
op mijn wegen woord en Geest. 
Ja, de Heer doet mij geloven, 
Hij ontstak in mij het licht 
van het innerlijk gezicht, 
dat zal dood noch duivel doven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 
5 Omdat Gij mijn hart doet branden, 
omdat Gij mij zo bemint, 
hef ik, Heer, tot U mijn handen: 
Vader, zie ik ben uw kind. 
Wil mij de genade geven, 
U te dienen, hier en nu; 
God die liefde zijt, aan U 
vast te houden, heel mijn leven, 
tot ik U na deze tijd 
liefheb in der eeuwigheid. 
 
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.

Op Toonhoogte 182 
1 Genade, zo oneindig groot, 
dat ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 
2 Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad, 
maar ook, als ik mij tot Hem keer, 
dat God mij nooit verlaat. 
3 Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
4 Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 
 
Zegen (3x amen) 


