Liturgie voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 17 oktober in de
Gereformeerde Kerk, aanvang 19.00 uur.
Voorganger:

Ds. G. de Goeijen

Lied voor de dienst: WKL 363
1. Niet zien en toch geloven –
o God, als Gij mij helpt
dan zal ik toch U loven,
hoezeer ik overstelpt
door allerhande plagen,
door twijfel en verdriet,
naar het waarom blijf vragen –
toch zing ik U dit lied!
2. Niet zien en toch geloven:
vertrouwend verdergaan,
niet horend, als een dove,
niet ziende, blind voortaan,
niet reikend met mijn handen
naar meer dan Gij mij geeft,
maar wijs door scha en schande
geloven dat Gij leeft!
3. Niet zien en toch geloven –
uw dag komt naderbij!
De oren van de dove
ontsluit en opent Gij!
En al wie in den blinde
op U alleen vertrouwt,
zal eenmaal ondervinden
dat wie gelooft, aanschouwt!
Welkom en mededelingen
Lied: Psalm 4: 1 en 3
1. Laat als ik roep mij op U hopen,
o God van mijn gerechtigheid.
Geef mij uw antwoord, doe mij open,
die mij, als ik ben ingesloten,

ruim baan maakt en mij weer bevrijdt.
Hoe lang zult gij mij blijven smaden,
gij groten, door de schijn bekoord?
Weet toch: de Here slaat mij gade.
Weet dat ik leef van zijn genade.
Hij is het die mijn roepen hoort.
3. Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.
Stil gebed, Votum en Groet
Geloofsbelijdenis van Nicea
Lied: OB Psalm 48: 6
6. Want deze God is onze God
Hij is ons deel, ons zalig lot
door tijd noch eeuwigheid te scheiden:
ter dood toe zal Hij ons geleiden.
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 5: 1-11
(NBV)
1Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven
in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 2Dankzij hem hebben we
door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in
de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. 3 En dat niet
alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat
ellende tot volharding leidt, 4volharding tot betrouwbaarheid, en
betrouwbaarheid tot hoop. 5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat
Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. 6
Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment
nog schuldig waren, gestorven. 7Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig
mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te
geven. 8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven
is toen wij nog zondaars waren. 9 Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door

zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet
veroordeeld. 10
Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend
door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn
verzoend, worden gered door diens leven. 11En meer nog, dat wij God prijzen
danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn
verzoend.
Lezing art. 22 en 23 NGB
Artikel 22 – De rechtvaardiging door het geloof in Christus
Wij geloven dat de Heilige Geest, om ons ware kennis van deze grote
verborgenheid te doen verwerven, in ons hart waar geloof ontsteekt 1, dat Jezus
Christus met al zijn verdiensten omhelst, Hem zich toeëgent en niets meer
buiten Hem zoekt2. Want ëën van beide: óf in Jezus Christus is niet alles wat
voor ons heil nodig is, óf dit alles is wel in Hem en dan heeft hij die Jezus
Christus door het geloof bezit, al zijn heil3. Zou men dus beweren dat Christus
niet genoeg is, maar dat er naast Hem nog iets anders nodig is, dan is dat een
gruwelijke godslastering. Daaruit zou immers volgen dat Christus maar een
halve Heiland is.
Daarom zeggen wij terecht met Paulus,dat wij door het geloof alleen, of door
het geloof zonder de werken, gerechtvaardigd worden 4(Rom. 3:28). Wij vatten
dit, nauwkeurig gesproken, niet zo op, dat het geloof zelf ons rechtvaardigt 5,
want het is slechts een middel waarmee wij Christus, onze gerechtigheid
omhelzen. Maar Jezus Christus is onze gerechtigheid, doordat Hij ons toerekent
al zijn verdiensten en al zijn heilige werken, die Hij voor ons en in onze plaats
heeft gedaan6. En het geloof is het middel dat ons met Hem in de gemeenschap
van al zijn schatten en gaven verbonden houdt. Als deze ons eigendom zijn
geworden, zijn zij meer dan voldoende om ons vrij te spreken van onze zonden.
1
Joh. 16:14; 1Kor. 2:12; Ef. 1:17, 18. 2Joh. 14:6; Hand. 4:12; Gal. 2:21.3Ps. 32:1;
Mat. 1:21; Luc. 1:77; Hand. 13:38, 39; Rom. 8:1.4Rom. 3:19-4:8; 10:4-11; Gal.
2:16; Fil. 3:9; Tit. 3:5.51Kor. 4:7.6Jer. 23:6; Mat. 20:28; Rom. 8:33; 1Kor. 1:30,
31; 2Kor. 5:21; 1Joh. 4:10.
Artikel 23 – Onze gerechtigheid voor God in Christus
Wij geloven dat ons heil gelegen is in de vergeving van onze zonden om Jezus
Christus’ wil. Daarin bestaat onze gerechtigheid voor God1. Dat leren David en
Paulus ons door te verklaren:Zalig is de mens aan wie God gerechtigheid
toerekent zonder werken(Ps. 32:2; Rom. 4:6). En dezelfde apostel zegt,dat wij
om niet, anders gezegd,uit genade gerechtvaardigd zijn door de verlossing in
Christus Jezus2(Rom. 3:24). Daarom houden wij dit fundament altijd vast.
Daarin geven wij alle eer aan God3, terwijl wij onszelf vernederen en belijden

wat voor mensen wij zijn, zonder ons ook maar enigszins op onszelf of op onze
verdiensten te laten voorstaan4. Wij steunen uitsluitend op de gehoorzaamheid
van de gekruisigde Christus en rusten daarin5. En deze gehoorzaamheid is de
onze, wanneer wij in Hem geloven6. Zij is voldoende om al onze
ongerechtigheden te bedekken. Zij bevrijdt ons geweten van vrees, ontzetting
en verschrikking en geeft ons zo vrijmoedigheid om tot God te naderen, zonder
te doen als onze eerste vader Adam, die zich bevend met vijgebladeren wilde
bedekken7. En werkelijk, als wij voor God moesten verschijnen, terwijl wij, in
hoe geringe mate ook, op onszelf of op enig ander schepsel zouden steunen –
ach, wij zouden vergaan8! Daarom moet ieder met David zeggen:HERE, ga niet
in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft, is voor U rechtvaardig(Ps.
143:2).
1
1Joh. 2:1.22Kor. 5:18, 19; Ef. 2:8; 1Tim. 2:6.3Ps. 115:1; Opb. 7:10-12.41Kor. 4:4;
Jak. 2:10.5Hand. 4:12; Heb. 10:20.6Rom. 4:23-25.7Gen. 3:7; Sef. 3:11; Heb. 4:16;
1Joh. 4:17-19.8Luc. 16:15; Fil. 3:4-9.
Lied: NLB 966: 3, 4 en 5
3. Om Hem rechtvaardigt nu de Heer
het leven van ons allen.
God is op ons niet toornig meer,
maar ziet met welgevallen
een volk, gedoopt in Christus’ doop,
verenigd in geloof en hoop
en liefde tot elkander.
4. Want wie hier leeft op zijn gezag,
die is voor God rechtvaardig,
hij vindt zijn handen elke dag
tot goede werken vaardig;
als nieuw wordt rond hem het bestaan
en in hem vangt het voorjaar aan
van ’s Heren nieuwe aarde.
5. Lof Vader, Zoon en Heilige Geest,
Hem die voor alle tijden
ons heeft geroepen tot zijn feest,
die zeer ons zal verblijden.
Ja, ons verlangen wordt vervuld
en onze menselijkheid onthuld,
zij is in God voleindigd.

Verkondiging

Lied: ELB 203
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.
Avondgebed Luther
Lied: NLB 241
1. Gij die mijn liefste kleinood zijt,
Gij allerschoonste kostbaarheid
die voor mijn hart ooit telde,–
o dat Gij mijn
geluk wilt zijn,
hoe zal ik ’t U vergelden?
2. Rijk ben ik in uw liefde en trouw;
o Here Jezus, zie ik bouw
op niets dan uw genade,
en nooit in tijd

of eeuwigheid
wordt mij die schat tot schade.
3. Uw woord is waarheid, – Gij berooft
mij nooit van wat het heeft beloofd:
uw trouw in dood en leven.
O Heer, omdat
Gij zijt mijn schat,
moet ik mijn hart U geven.
4. Nu valt de nacht. O mijn kleinood,
verspreid uw glans nog in de dood,
parel van grote waarde.
Blijf, Jezus, Gij,
het licht voor mij,
nu ’t donker wordt op aarde.

Zegen

