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Inleidend orgelspel
Welkom
Samenzang: Psalm 98: 1 en 2 (LvK)
1. Zingt een nieuw lied voor God den Heere,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2. Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

Stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst: Romeinen 1:16-17
16Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid
voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.
17Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is:
Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Samenzang: Psalm 32: 1 en 3 (OB)
1. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven;
Die van de straf voor eeuwig is ontheven;
Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt,
Voor 't heilig oog des HEEREN is bedekt.
Welzalig is de mens, wien 't mag gebeuren,
Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren,
En die in't vroom en ongeveinsd gemoed,
Geen snood bedrog, maar blank' oprechtheid voedt.

3. 'k Bekend', o HEER, aan U oprecht mijn zonden;
'k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden;
Maar ik beleed na ernstig overleg,
Mijn boze daân; Gij naamt die gunstig weg.
Dies zal tot U een ieder van de vromen,
In vindenstijd, met ootmoed smekend, komen;
Een zee van ramp moog' met haar golven slaan,
Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan.

Geloofsbelijdenis: Apostolicum en HC Zondag 21 (vraag en antwoord 56) en Zondag 23
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En ik geloof in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren
uit de maagd Maria.
Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; op de derde
dag is opgestaan uit de dood; opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God de almachtige
Vader; en vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest
Ik geloof één heilige, algemene, Christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen
Ik geloof de vergeving van de zonden,
De opstanding van het lichaam
En een eeuwig leven.
Amen.
Zondag 21; vraag en antwoord 56
Vr.56. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden?
Antw. Dat God vanwege de genoegdoening van de Heere Jezus Christus, al mijn zonden, (ook mijn zondigen aard,
waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heb), nimmermeer wil gedenken, maar mij uit genade de
gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik niet en nooit in het gericht Gods kom.
Zondag 23
Vraag 59. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft?
Antw. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben, en een erfgenaam van het eeuwige leven.
Vraag 60. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God?
Antw. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus; alzo dat, al is het dat mijn geweten mij aanklaagt dat ik
tegen al de geboden Gods zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid
geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen
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genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, alsof ik nooit zonde heb gehad of
gedaan, ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke
weldaad met een gelovig hart aanneem.
Vraag 61. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt?
Antw. Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof God aangenaam ben; maar daarom, dat alleen de
genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders
dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan.
Samenzang: Gezang 255 (LvK); Ere zij aan God, de Vader
1 Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in zijn troon!

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

Gebed
Schriftlezing: OT
Habakuk 1:1-4 en 2:1-4
NT
Romeinen 3:21-28
Samenzang OTH 250: 1, 2 en 3; Vaste Rots
1. Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

2. Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer, dat ik breng,
niet de tranen, die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

3. Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirre of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.

VERKONDIGING: Genade door recht
Samenzang: Weerklank 388:1, 2 en 5; Ik ben zo rijk
1. Ik ben zo rijk, omdat ik mag geloven
wat ik van Gods genadewerk belijd:
het heil dat Christus voor mij heeft bereid,
gaat elke aardse rijkdom ver te boven.

5. God ziet mij onverdiend in Zijn genade
in Christus nu als een rechtvaard'ge aan,
alsof ik nooit één zonde heb gedaan.
Hij spreekt mij vrij, mijn Rechter is mijn Vader.

2. Ik, door mijn zonden schuldig en onwaardig,
ben rijk, daar Christus al mijn schuld vergeeft.
In Hem die ook voor mij geleden heeft
ben ik verlost en in Gods ook rechtvaardig.
Gebed
Samenzang: Psalm 103: 2 (OB)
2. Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven;
Uw krankheên kent en liefderijk geneest;
Die van 't verderf uw leven wil verschonen,
Met goedheid en barmhartigheên u kronen;
Die in den nood uw redder is geweest.
Zegen
Uitleidend orgelspel
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