
 

 

Liturgie zondagavond 1 januari 2022 
 
Voorganger: ds. A. Christ 
Organist: Andre Weerheim 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen:Gezang 266 bundel 1938  
 
1   Here Jezus, zie ons saam 
 hier op uw bevel vergaderd, 
 waar ons hart in uwe naam 
 dankbaar tot de Vader nadert. 
 Och, wees zelf nu in ons midden, 
 bij ons danken, bij ons bidden. 
 
2  Christus, Gij hebt aan uw Kerk 
    uwe Heil'ge Geest gegeven; 
    och, dat ons die Geest versterk' 
    en bereid' ten eeuw'gen leven. 
    Nimmer kan zich iets op aarde 
    meten met uw heil in waarde. 
 
3   Zet ons harte door die Geest 
 uw liefdewoorden open, 
 dat wij daag'lijks onbevreesd 
 op uw heilbeloften hopen, 
 totdat G' ons geloofsvertrouwen 
 eens verwisselt in aanschouwen. 
 
We worden stil voor onze God 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 89 vers 1 en 3 
 
'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 zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 



 

 

De hemel looft, o HEER, Uw wond'ren dag en nacht; 
Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht, 
Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen; 
Want wie is U gelijk bij al de hemelingen? 
En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten, 
Wie hunner is, o HEER, met U gelijk te schatten? 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Gezang 244 vers 3 en 4 bundel 1938 
3   Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 
 des Heilands woorden zijn gewis. 
 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
 maar nooit een vriend als Jezus is. 
 Wat zou ooit zijne macht beperken? 
 't Heelal staat onder zijn gebied! 
 Wat zijne liefde wil bewerken, 
 ontzegt Hem zijn vermogen niet. 
 
4   Die hoop moet al ons leed verzachten. 
 Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! 
 Voor hen, die 't heil des Heren wachten, 
 zijn bergen vlak en zeeën droog. 
 O zaligheid niet af te meten, 
 o vreugd, die alle smart verbant! 
 Daar is de vreemd'lingschap vergeten, 
 en wij, wij zijn in 't Vaderland! 
 
Gebed om de opening van het woord 
 
Schriftlezing: Romeinen 8 vers 18-39 
 
8 En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. 
9 Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest 
van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is 
niet van Hem. 
10 Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, 
maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 
11 En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, 
zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen 
levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. 



 

 

12 Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te 
leven. 
13 Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de 
daden van het lichaam doodt, zult u leven. 
14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn 
kinderen van God. 
15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst 
leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie 
wij roepen: Abba, Vader! 
16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. 
17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God 
en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat 
wij ook met Hem verheerlijkt worden. 
18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet 
opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. 
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar 
worden van de kinderen van God. 
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar 
door hem die haar daaraan onderworpen heeft, 
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van 
het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen 
van God. 
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in 
barensnood verkeert tot nu toe. 
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest 
hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming 
tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. 
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen 
hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? 
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met 
volharding. 
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet 
wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met 
onuitsprekelijke verzuchtingen. 
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat 
Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. 
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten 
goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe 
bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de 
Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 



 

 

30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, 
en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij 
gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. 
31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal 
tegen ons zijn? 
32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen 
overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 
33 Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is 
het Die rechtvaardigt. 
34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die 
ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons 
pleit. 
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of 
benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 
36 (Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag 
gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.) 
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft 
liefgehad. 
38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch 
overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 
39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen 
scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. 
 
 
Zingen: Psalm 119 vers 3 en 53 
 
Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 

    Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 
    'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 
    Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 
    Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 
    Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 

 
Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, 

    Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. 
    Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 
    Bevestigen, in al mijn levensjaren, 
    Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 
   Door Uw genâ bestendig zal bewaren. 

 
Verkondiging:  
 



 

 

Zingen: Psalm 56 vers 5 en 6 
 
 Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 

     Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 
     'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
     Wat sterv'ling zou mij schenden? 
     Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
     Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
     Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
     Door ijver aangespoord. 

 
Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven; 
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven; 
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 
Zo word' Zijn lof vergroot 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling gaven 
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Zingen: Lofzang van Zacharias vers 1 en 5 (staande) 
 
Lof zij den God van Israël, 
Den HEER, die aan Zijn erfvolk dacht, 
En, door Zijn liefderijk bestel, 
Verlossing heeft teweeg gebracht; 
Een hoorn des heils heeft opgerecht; 
't Geen Davids huis was toegezegd, 
Dat wil Hij ons nu schenken; 
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond, 
Door der profeten wijzen mond, 
Zich hiertoe aan de vaderen verbond. 
 
Voor elk, die in het duister dwaalt, 
Verstrekt deez' zon een helder licht. 
Dat hem in schâuw des doods bestraalt, 
Op 't vredepad zijn voeten richt. 
 
Zegen 


