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Thema:
Kun je geloven zonder kerk en gemeente?
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Ds. H.M. Klaassen
Ouderling van dienst: Jeannette ter Harmsel
Organist:
Bram Jaspers
Zingen: gezang 323: 1, 2
1. God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve 't hart Hem weder.
2. God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere
al de hoge hemelsferen.
Laat o Heer, U ter eer,
ons lied ook U prijzen,
lof en dank bewijzen.
Onze hulp en groet
Zingen: psalm 130:1, 2
1. Uit diepten van ellende
roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden,
ik werp voor U mij neer.
O laat uw oor zich neigen
tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen,
red mij, o Here red!

2. Zoudt Gij indachtig wezen
al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven
in al zijn angst en leed?
Maar Gij wilt ons vergeven,
Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen
uw goedertierenheid.

Levensheiliging
Leviticus 19: 1-6; 9- 18
1De Here sprak tot Mozes: 2Spreek tot de ganse vergadering der Israëlieten en zeg tot hen: Heilig
zult gij zijn, want Ik, de Here, uw God, ben heilig. 3Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag
hebben en mijn sabbatten houden: Ik ben de Here, uw God. 4Gij zult u niet tot de afgoden wenden
en u geen gegoten beelden maken: Ik ben de Here, uw God. 5En wanneer gij de Here een vredeoffer
offert, zult gij het zo offeren, dat gij Hem welgevallig zijt
9Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, zult gij de rand van uw veld niet geheel afmaaien, en
wat nog is blijven liggen van uw oogst, zult gij niet oplezen. 10Ook zult gij uw wijngaard niet afzoeken
en het afgevallene van uw wijngaard niet oplezen; dit zult gij voor de armen en de vreemdelingen
laten liggen: Ik ben de Here, uw God. 11Gij zult niet stelen, gij zult niet liegen en gij zult elkander niet
bedriegen. 12Gij zult bij mijn naam niet vals zweren en zo de naam van uw God ontheiligen: Ik ben de
Here. 13Gij zult uw naaste niet afpersen en gij zult niet roven; het loon van een dagloner zal niet de
nacht bij u overblijven tot de morgen. 14Een dove zult gij niet vloeken en voor een blinde zult gij
geen struikelblok leggen, maar gij zult voor uw God vrezen: Ik ben de Here. 15Gij zult bij het
rechtspreken geen onrecht doen; gij zult de arme niet begunstigen en de aanzienlijke niet
voortrekken: op rechtvaardige wijze zult gij uw naaste berechten. 16Gij zult onder uw volksgenoten
niet als een lasteraar rondgaan; gij zult uw naaste niet naar het leven staan: Ik ben de Here.
17Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter
wille van hem zonde op u laden. 18Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de
kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.
Zingen: psalm 32:1, 2
1. Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
en toegedekt al wat hij had misdreven,
God rekent hem zijn dwalingen niet aan –
heil hem, die recht voor God is komen staan!
Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde,
in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde,
want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand,
mijn leven werd zo dor als dorstig land.
2. Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden:
ik weet dat ik uw wet heb overtreden.
Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld,
maar Gij vergaf het, Gij verzoent mijn schuld.
Laat daarom tot U komen uw beminden,
stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden.
Duistere vloeden stormen op hen aan,
Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan.
Gebed om de opening van het Woord en de leiding door de Heilige Geest
Kinderen naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Handelingen 9: 1 – 6; Filippenzen 3: 1 -16
(NBG ‘51)
Handelingen 9: 1 – 6
1
En Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren, ging naar
de hogepriester, 2en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de synagogen, om, als hij mannen
en vrouwen, die van die weg waren, zou vinden, hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen.
3
En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascusnaderde, dat hem plotseling
licht uit de hemel omstraalde; 4en ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul,

waarom vervolgt gij Mij? 5En hij zeide: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide: Ik ben Jezus, die gij
vervolgt. 6Maar sta op en ga de stad binnen en daar zal u gezegd worden, wat gij doen moet.
Filippenzen 3: 1 – 16
1
Overigens, mijn broeders, verblijdt u in de Here! Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet
verdrietig en voor u is het veilig.
2
Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis! 3Want wíj zijn de besnijdenis,
die door de Geest Gods Hem dienen, die in Christus Jezusroemen en niet op vlees
vertrouwen. 4Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen.
Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer: 5besneden ten achtsten dage,
uit het volk Israël, van de stam Benjamin, 6een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër,
naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. 7Maar
alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. 8Voorzeker, ik acht zelfs alles schade,
omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles
prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, 9en in Hem moge blijken niet
een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus,
welke uit God is op de grond van het geloof. 10(Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner
opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, 11zou
mogen komen tot de opstanding uit de doden.
12
Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik
het ook grijpen mocht, omdat ík ook door Christus Jezusgegrepen ben. 13Broeders, ik voor mij acht
niet, dat ik het reeds gegrepen heb, 14maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en
mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die
van boven is, in Christus Jezus. 15Laten wij dan allen, die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien gij
op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren; 16maar hetgeen wij bereikt hebben, in
dat spoor dan ook verder!
Zingen: gezang 305:1, 2
1. Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.
Verkondiging
Gezang 323: 6, 7, 8
6. Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij zon van mij,
in uw licht mij groeien
voor U openbloeien.

2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
dat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

7. Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede,
afgezonderd in uw vrede.
Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid
schouwen mag in geest en waarheid.
Heer laat mij even vrij
als een adelaar stijgen,
zo word ik U eigen.
8. Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen.
Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.
Collecten
Dankgebed en voorbede
Zingen: psalm 146: 1, 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 de 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.
Zegen

