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Inloop met muzikale begeleiding 
Ontmoeting in de kerkbanken. 
 
Ouderling van dienst met de afkondigingen 
 
De volgende lofprijzing en aanbiddingsliederen zingen we staande 
(indien mogelijk) 
 
Familie 
Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, 
als broers en als zussen, om elkaar geven 
en open en eerlijk met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren en eensgezind leven. 
En het mooiste geschenk wordt ons gegeven: 
de zegen van God, een eindeloos leven. 
 
Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, 
als broers en als zussen, om elkaar geven 
en open en eerlijk met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren en eensgezind leven. 
En het mooiste geschenk wordt ons gegeven: 
de zegen van God, een eindeloos leven. 
 
En het mooiste geschenk wordt ons gegeven: 
de zegen van God, een eindeloos leven. 
En het mooiste geschenk wordt ons gegeven: 
de zegen van God, een eindeloos leven. 
 
Waardig is Uw naam 
Lam van God, U die alle zonden van de wereld droeg. 
U die ons met God de Vader heeft verzoend, 
U bent waardig. 
 
Lam van God, met Uw lichaam is de hoogste prijs betaald. 
Met Uw leven is de weg naar God gebaand, 
U bent waardig 
 
Waardig is Uw naam, Waardig is uw naam, 
Hemel en aarde zingen: Halleluja! 
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Waardig is Uw naam, Waardig is Uw naam, 
Jezus U zij de glorie. 
 
Lam van God, dat als het volmaakte offer werd geslacht. 
Dat de wil van God de Vader heeft volbracht, 
U bent waardig. 
 
Lam van God, op de derde dag herrees U uit de dood. 
Nu ben U met eer en heerlijkheid gekroond, 
U bent waardig. 
 
Waardig is Uw naam, Waardig is uw naam, 
Hemel en aarde zingen: Halleluja! 
Waardig is Uw naam, Waardig is Uw naam, 
Jezus U zij de glorie. 
 
Met miljoenen om de troon, heffen wij dit loflied aan. 
Glorie aan het Lam, glorie aan het Lam. 
Boven elke macht verhoogd, Heer U draagt de hoogste naam. 
Jezus Zoon van God, Jezus Zoon van God. 
 
Met miljoenen om de troon, heffen wij dit loflied aan. 
Glorie aan het Lam, glorie aan het Lam. 
Boven elke macht verhoogd, Heer U draagt de hoogste naam. 
Jezus Zoon van God, Jezus Zoon van God. 
 
Waardig is Uw naam, Waardig is uw naam, 
Hemel en aarde zingen: Halleluja! 
Waardig is Uw naam, Waardig is Uw naam, 
Jezus U zij de glorie. 
 
Waardig is Uw naam, Waardig is uw naam, 
Hemel en aarde zingen: Halleluja! 
Waardig is Uw naam, Waardig is Uw naam, 
Jezus U zij de glorie. 
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Stil mijn ziel wees stil 
Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; Hij is erbij, 
in je beproevingen en zorgen. 
 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U en zal niet wank’len. 
Vredevorst, vernieuw, 
een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen. 
 
Stil mijn ziel wees stil, en dwaal niet af, 
dwars door het dal zal Hij je lij den. 
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 
 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U en zal niet wank’len. 
Vredevorst, vernieuw, 
een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen. 
 
Stil mijn ziel wees stil, en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer, 
de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U en zal niet wank’len. 
Vredevorst, vernieuw, een vaste geest binnen in mij,  
die rust in U alleen. 
Ik rust in U alleen. Ik rust in U alleen. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet  
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Zingen: Psalm 111: 1 en 2 
Looft, Hallelujah, looft den HEER! 
Mijn ganse hart verheft Zijn eer; 
Ik zal Zijn naam en grootheid prijzen; 
'k Zal, met d' oprechten onderling 
Vereend, in hun vergadering 
En raad, Hem plechtig eer bewijzen. 
 
Des HEEREN werken zijn zeer groot; 
Wie ooit daarin zijn lust genoot, 
Doorzoekt die ijv'rig en bestendig; 
Zijn doen is enkel majesteit, 
Aanbiddelijke heerlijkheid, 
En Zijn gerechtigheid onendig. 
 
Lezing van de wet van de Heere  
 
Zingen: OTH Lied 182 
Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige da den, maar door het bloed van het Lam. 
U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon; 
dankzij het Bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor uw troon.  
Komen wij voor uw troon 
 
Nooit konden wij zonder zon de voor U staan. 
Maar in uw Zoon zijn wij schoon door het Bloed van het Lam. 
Nooit konden wij zonder zon de voor U staan. 
Maar in uw Zoon zijn wij schoon door het Bloed van het Lam. 
 
Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige da den, maar door het bloed van het Lam. 
U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon; 
dankzij het Bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor uw troon.  
Komen wij voor uw troon 
 
Nooit konden wij zonder zon de voor U staan. 
Maar in uw Zoon zijn wij schoon door het Bloed van het Lam. 
Nooit konden wij zonder zon de voor U staan. 
Maar in uw Zoon zijn wij schoon door het Bloed van het Lam. 
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Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige da den, maar door het bloed van het Lam. 
U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon; 
dankzij het Bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor uw troon.  
Komen wij voor uw troon Komen wij voor uw troon.  
Komen wij voor uw troon. 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezingen:  
Leviticus 16: 11-19 
11 Dan moet Aäron de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf 
bestemd is, aanbieden, en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen, 
en de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf bestemd is, 
slachten. 
12. Verder moet hij van het altaar voor het aangezicht van de HEERE 
een vuurschaal vol vurige kolen nemen, met beide handen vol 
fijngestoten geurig reukwerk, en dit binnen het voorhangsel brengen. 
13. Hij moet dan het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht 
van de HEERE, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel, dat 
boven de getuigenis is, bedekt en hij niet zal sterven. 
14. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen, en 
met zijn vinger op het verzoendeksel sprenkelen, aan de kant naar het 
oosten toe. En vóór het verzoendeksel moet hij zeven keer met zijn 
vinger van dat bloed sprenkelen. 
15. Daarna moet hij de bok slachten die als zondoffer voor het volk 
bestemd is, en zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. Hij moet met 
zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft, 
en dat op het verzoendeksel en vóór het verzoendeksel sprenkelen. 
16. Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de 
onreinheden van de Israëlieten en vanwege hun overtredingen, 
overeenkomstig al hun zonden. Zo moet hij ook doen met de tent van 
ontmoeting, die bij hen staat, te midden van hun onreinheden. 
17. Geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn, als hij er 
binnengaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar 
buiten komt. Zo moet hij verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin 
en voor heel de gemeente van Israël. 
18. Daarna moet hij naar buiten gaan, naar het altaar, dat voor het 
aangezicht van de HEERE is, en er verzoening over doen. Hij moet dan 
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een deel van het bloed van de jonge stier en een deel van het bloed 
van de bok nemen en het rondom op de hoorns van het altaar strijken. 
19. Dan moet hij met zijn vinger zeven keer een deel van het bloed 
daarop sprenkelen. Zo reinigt en heiligt hij het van de onreinheden van 
de Israëlieten. 
 
Romeinen 3: 21-31 
21 Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, 
waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: 
22. namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, 
tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. 
23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 
24. en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de 
verlossing in Christus Jezus. 
25. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, 
door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te 
bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden 
plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. 
26. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, 
zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof 
in Jezus is. 
27. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de 
werken? Nee, maar door de wet van het geloof. 
28. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof 
gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. 
29. Of is God alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, 
ook van heidenen. 
30. Het is toch immers één en dezelfde God, Die besnedenen 
rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. 
31. Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij 
bevestigen de wet. 
 
Tekstlezing: Romeinen 3: 25 en 26 
 
Collecten, via de button op de website of bij de uitgang 
1e collecte :  voor de IZB 
2e collecte :  voor onderhoud en verduurzaming gebouwen 
3e collecte :  voor pastoraat, vorming & toerusting 

 



8 

 

Zingen: Psalm 19: 1 en 4 
Het ruime hemelrond 
Vertelt, met blijden mond, 
Gods eer en heerlijkheid; 
De heldre lucht en 't zwerk 
Verkondigen Zijn werk, 
En prijzen Zijn beleid. 
Dus kan ons dag bij dag, 
Tot roem van Gods gezag, 
Zijn wonderen verhalen; 
Dus weet ons nacht bij nacht 
Zijn onbegrensde macht 
En wijsheid af te malen. 
 
Des HEEREN wet nochtans 
Verspreidt volmaakter glans, 
Dewijl zij 't hart bekeert. 
't Is Gods getuigenis, 
Dat eeuwig zeker is, 
En slechten wijsheid leert. 
Wat Gods bevel ons zegt, 
Vertoont ons 't heiligst recht, 
En kan geen kwaad gedogen. 
Zijn wil, die 't hart verheugt, 
Eist zuiverheid en deugd, 
Verlicht de duist're ogen. 
 
Kindermoment  
De kinderen van groep 0, 1, 2 en 3 mogen naar de kindernevendienst 
  
Zingen: OTH Lied 389  
Als je gelooft in de Here Jezus, 
dan komt er vrede in je hart. 
Als je gelooft in de Here Jezus, 
dan komt er vrede in je hart. 
 
Vrede voor jou en iedereen 
en voor de wereld om ons heen. 
Vrede voor jou en iedereen 
en voor de wereld om ons heen. 



9 

 

Als je gelooft in de Here Jezus, 
dan komt er vrede in je hart. 
Als je gelooft in de Here Jezus, 
dan komt er vrede in je hart. 
 
Vrede voor jou en iedereen 
en voor de wereld om ons heen. 
Vrede voor jou en iedereen 
en voor de wereld om ons heen 
 
Verkondiging met als Thema: ‘Alleen door geloof’ 
 
Moment van rust om de verkondiging te overdenken 

 
Luisterlied: Een toekomst vol van hoop 
In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U bent God, de Allerhoogste, 
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God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
 
Zingen: OTH Lied 157 
Nabij Gods hoog verheven troon 
Is iemand die steeds voor mij pleit; 
Hij is volmaakt, Gods eigen zoon 
En Priester tot in eeuwigheid. 
Mijn naam, geschreven in zijn hand, 
Bewaart Hij eeuwig in zijn hart; ik weet: 
Geen aanklacht houdt meer stand, 
Wanneer mijn redder pleit voor mij, 
Wanneer mijn redder pleit voor mij. 
 
AI klaagt de satan mij steeds aan, 
Terwijl hij wijst op al mijn schuld, 
Ik kijk omhoog en zie Hem staan 
Die alles voor mij heeft vervuld. 
Omdat Hij al mijn zonden droeg 
En door zijn bloed ben ik nu vrij, 
Want Jezus' offer was genoeg 
Voor Gods vergeving ook voor mij, 
Voor Gods vergeving ook voor mij. 
 
Ja, Hij is mijn gerechtigheid, 
Want zie, het Lam is opgestaan! 
Hij troont als Heer der heerlijkheid, 
Wiens liefde eeuwig zal bestaan. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
Zo één met Hem sterf ik niet meer 2x 
Eens zal ik zitten aan zijn zij, 
Mijn Jezus, Redder en mijn Heer. 
Mijn Jezus, Redder en mijn Heer. 
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De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Zingen: OTH Lied 143 
Een vaste burcht is onze God, 
een toevlucht voor de Zijnen! 
Al drukt het leed, al dreigt het lot, 
Hij doet zijn hulp verschijnen! 
De vijand rukt vast aan 
met opgestoken vaan; 
hij draagt zijn rusting nog 
van gruwel en bedrog, 
maar zal als kaf verdwijnen! 
 
Geen aardse macht begeren wij, 
die gaat welras verloren. 
Ons staat de sterke Held ter zij, 
dien God ons heeft verkoren. 
Vraagt gij zijn naam? Zo weet, 
dat Hij de Christus heet, 
Gods eengeboren Zoon, 
verwinnaar van de troon: 
de zeeg' is ons beschoren! 
 
Zegen 
 
 
Muziekteam speelt na de dienst 
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