
 
‘Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen.  

Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.’ – Rom. 11:36 
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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 108:1 en 2  
Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid. 
'k Zal zingen voor den Opperheer; 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op; dat niets uw klanken stuit'; 
'k Zal in den dageraad ontwaken, 
En met gezang mijn God genaken. 
 
Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân, 
Uw roem den volken doen verstaan; 
Want Uwe goedertierenheid 
Is tot de heem'len uitgebreid; 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 
 

Stil gebed 
 

Votum en groet  
 

Weerklank Lied 205:1 en 2  
Stroom, o vloed van Gods genade, 
in gemeente, huis en hart! 
Laat in overvloed zich baden, 
wie door dorheid wordt benard! 
Laat o Geest, uw stromen vloeien, 
over het verdroogde zand; 
dan zal de woestijn gaan bloeien, 
groeien vruchten op het land. 
 
Laat het uit Gods hemel stromen 
in de kerken wereldwijd! 
Van Uw nederdaling dromen 
zonen, dochters, wijd en zijd. 
Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
kracht, die zielen tot U tilt, 
schenkt uw stroom, aan wie verlangen 
dat God zelf hun dorst eens stilt. 
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Geloofsbelijdenis 

 

Psalm 33:11 
Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen, 
Dien Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
Milde zegenader, 
Stel Uw vriend'lijk hart, 
Op Wiens gunst wij hopen, 
Eeuwig voor ons open; 
Weer steeds alle smart. 

 

Gebed 
 
Schriftlezing: Romeinen 15:14-33 
14. Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders – ook ikzelf met het oog op 
u – dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat 
ook elkaar terecht te wijzen. 
15. Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, 
als om u hieraan te herinneren, vanwege de genade die mij door God 
gegeven is, 
16. om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door 
het Evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de 
heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest. 
 
17. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. 
18. Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij 
teweeggebracht heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen, 
in woord en daad, 
19. door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de 
Geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom, tot Illyricum 
toe, het Evangelie van Christus vervuld. 
 
20. En evenzo stelde ik er een eer in om het Evangelie daar te 
verkondigen waar Christus nog niet genoemd was, om niet op het 
fundament van een ander te bouwen. 
21. Maar zoals geschreven staat: Zij aan wie niets over Hem verkondigd 
was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het 
begrijpen. 
22. Daarom was ik ook vaak verhinderd om naar u toe te komen. 
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23. Nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb, en ik sinds 
vele jaren een groot verlangen heb naar u toe te komen, 
24. zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Ik hoop u 
namelijk op doorreis te zien en door u op weg daarheen verder geholpen 
te worden, als ik eerst wat van de ontmoeting met u genoten zal hebben. 
25. Maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen, 
26. want de gemeenten van Macedonië en Achaje hebben het 
goedgevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de 
heiligen in Jeruzalem. 
27. Zij hebben het namelijk goedgevonden, en zij zijn het ook aan hen 
verplicht. Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel 
gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen. 
28. Als ik deze zaak dan volbracht zal hebben en hun deze vrucht 
officieel afgedragen zal hebben, zal ik via u naar Spanje reizen. 
29. En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, met de volle zegen van 
het Evangelie van Christus zal komen. 
 
30. En ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heere Jezus Christus en 
door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden 
tot God voor mij, 
31. dat ik verlost mag worden van de ongehoorzamen in Judea en dat 
mijn dienstbetoon, dat aan Jeruzalem, de heiligen welgevallig is, 
32. zodat ik met blijdschap naar u toe kom door de wil van God en bij u 
tot rust zal mogen komen. 
33. En de God van de vrede zij met u allen. Amen. 

 
Psalm 36:2 
Uw goedheid, HEER, is hemelhoog; 
Uw waarheid tot den wolkenboog; 
Uw recht is als Gods bergen; 
Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt, 
En zegent mens en beest, en doet 
Uw hulp nooit vrucht'loos vergen. 
Hoe groot is Uw goedgunstigheid! 
Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid! 
Hier wordt de rust geschonken; 
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt; 
Een volle beek van wellust maakt 
Hier elk in liefde dronken. 

 
Preek over Romeinen 15:29 

‘Ik kom tot u… 
…met de volle zegen van het Evangelie van Christus!’ 
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Weerklank Lied 194:1,2 en 5  
Heer, ik hoor van rijke zegen 
die Gij uitstort keer op keer, 
laat ook van die milde regen, 
dropp'len vallen op mij neer, 
ook op mij, 
ook op mij, 
dropp'len vallen ook op mij. 
 
Ga mij niet voorbij, o Vader, 
Zie hoe mij mijn zonden smart. 
Trek mij met Uw koorden nader, 
Stort Uw liefd’ ook in mijn hart.  
Ook in mij, ook in mij,  
Stort uw liefde ook in mij.  
 
Liefde Gods zo rein en krachtig, 
bloed van Jezus, rijk en vrij. 
Gods genade, sterk en machtig, 
o verheerlijk U in mij. 
Ook in mij, ook in mij, 
o verheerlijk U in mij. 

 
Toespraak Co van Eck 
 
Dankgebed 
 
Psalm 72:10 en 11 
Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 
't Gezegend heidendom 
't Geluk van dezen Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom. 
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 
Bekleed met mogendheên; 
De HEER, in Israël geprezen, 
Doet wond'ren, Hij alleen. 

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
Men loov' Hem vroeg en spâ; 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
Met Amen, Amen na. 
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Zegen 
 
 
Collecte 

U kunt achterin de kerk uw gaven doen voor de collecte of online 
via SKG-collect. Zie de kerkbode voor informatie. De ontvangen 
gaven worden verdeeld over de doelen. 
 
Bij het verlaten van de kerk kunt u familie Meijer (op 
afstand) uw gelukwensen en Gods zegen geven. 


