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Thema Een enkel mens (Pnr 1451) Romeinen 5: 1-12 
Uitgesproken 13 januari 2013 in de Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Ria Beute 
Muzikale begeleiding Dick Muller 
 
U luistert naar: Een dienst waarin, afscheid van ambtsdragers en pastoraal 
werkers in de Hervormde Gemeente wordt genomen en 
Belofte van geheimhouding door nieuwe pastoraal werkers wordt afgelegd. 
 
 
Kerkelijk jaar: 1e Zondag van Epifanie 
 Doop van de Heer 
 
 ‘Let op ik zal mijn bode zenden.’ 

‘In uw hand liggen macht en kracht besloten, u beslist wie groot 
en machtig is.’ (Maleachi 3:1; 1 Kronieken 29:12) 

 
Synagogaal jaar: 2 Sjevat van het jaar 5773 
 
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge 
 Exodus 6:2-9:35  
 (parasja Sjabbat Rosj Chodesj = Sjabbat  van de nieuwe maan) 
 
Orde van de dienst: 

Welkom en mededelingen 

Zingen Psalm 100 
1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 
 
2. Roept uit met blijdschap: `God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.' 
 
3. Treedt statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Heft hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 
4. Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 

Klein gloria 

Aanvangstekst Genesis 2: 18 
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En Romeinen 5: 12  
 
Zingen Lied 312 

1. Behoed uw kerk, zet uit, o God, haar palen, 
zij kenn' eerlang geen grenzen meer! 
Dat elk in naam van onze Heer 
de knieen voor U buig', en alle talen 
uw lof herhalen. 
 
2. Door Hem gekocht, door Hem verlost zijn we allen 
als kindren van één groot gezin. 
Ontgloei' heel de aard in broedermin! 
Moog' elke muur, die nog haar duizendtallen 
vaneen scheidt, vallen! 
 
3. Blijf door uw trouw ons zwak geloof beschamen, 
ontfermend Vader, de aard' word' één 
in uwe Zoon, door Hem alleen! 
Breng in uw huis eens al uw kindren samen 
voor eeuwig! Amen! 

 
Gebed van verootmoediging 
Zingen Lied 86: 4 

4. Hij meet ons tijd en ruimte toe 
genoeg om Hem te vinden. 
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 
wij tasten in den blinde 
naar Hem, uit wie ons leven is. 
Eens treedt Hij uit de duisternis 
en noemt ons zijn beminden. 

 
Genadeverkondiging 
Zingen  Lied 86: 5 

5. Ja, Hij is elk van ons nabij, 
hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 

 

Navolging 
Zingen  Lied 86: 9 

9. Hij die rechtvaardig was en stil 
droeg wat Hem was beschoren, 
die stierf, en zie Hij leeft, - Hij wil 
ook in ons zijn herboren. 
Ons leven is in het geding: 
tot onze val en opstanding 
heeft God Hem uitverkoren. 

 

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
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Schriftlezing Romeinen 5: 1 t/m11 en 18 

1 Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons 
geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 
2 Dankzij 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, 4 volharding 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. 7 Er 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. 11 En meer nog, dat wij God prijzen 
danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met 
God zijn verzoend.  
 
18 Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft 
geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid 
van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken 
en daardoor zullen leven.  

 
Zingen Al mijn zonden, al mijn zorgen, 

neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 
 
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor u neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 
'k wil U daar ontmoeten,Heer. 
 
Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: "Ontmoet mij hier." 
(Refrein) 
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Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 
Schriftlezing Lukas 3: 15 en 16 

15 Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of 
Johannes misschien de messias was, 16 maar Johannes zei tegen 
hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer 
vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van 
zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige 
Geest en met vuur; 
en Lukas 3: 21 en 22 
21 Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt 
en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend 22 en daalde 
de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er 
klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou 
vind ik vreugde.’ 

 
Kinderen gaan zingend naar de kindernevendienst 
 Diep diep diep als de zee 
 Hoog hoog hoog als de lucht 

Wijd wijd wijd als het water blauw 
 Is Jezus’ liefde voor jou en mij 
 
Preek 
 
Zingen Lied 91: 1, 2 en 4 

1. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, 
of sterft zichzelf, wij zijn met Christus één. 
Wanneer wij leven leven wij voor Hem, 
wanneer wij sterven horen wij zijn stem. 
In leven en in sterven weten wij: 
wij zijn geboren in zijn heerschappij. 
 
2. Immers daarom is Hij ons voorgegaan 
is Hij gestorven, is Hij opgestaan. 
Daarom werd Hij weer levend, zie Hij leeft 
opdat Hij ons met Hem het leven geeft. 
En levenden en doden allebei 
zijn onderworpen aan zijn heerschappij. 
 
4. Zoals geschreven is zo zal het zijn: 
Ik leef, zo zegt de Heer, en gij zijt mijn. 
En alle knie op aarde buigt zich neer, 
en alle mond belijdt mij als de Heer. 
Wij loven U o God, Gij zijt nabij 
met de genade van uw heerschappij. 

 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Afscheid van ambtsdragers en pastoraal werkers in de Hervormde Gemeente 
Belofte van geheimhouding door nieuwe pastoraal werkers 
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Zingen Lied 380: 6 en 7 
6. De kalme gang, de kleine taak, 
zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 
Onszelf verliezen in 't gebod 
brengt daaglijks nader ons tot God. 
 
7. Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid 
voor licht en vreed' in eeuwigheid! 
En dat ons leven iedre dag 
als ons gebed U loven mag. 

 
Diakonale voorbede wordt gevraagd voor… 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 381 

1. Het nieuwe daglicht staat ons borg 
voor Gods genade en Vaderzorg, 
die ook in nacht en duisternis 
ons zonneklaar gebleken is. 
 
2. Zodra ons oog het licht ontmoet 
en ons gebed de Heer begroet, 
weten wij zijn barmhartigheid 
over ons leven nieuw gespreid. 
 
3. Hij die in iedre levenskring 
zijn volk oproept tot heiliging, 
zal tot het offer dat Hij vraagt 
ons schenken al wat Hem behaagt. 
 
4. Wij mogen leven door zijn kracht, 
de taak door Hem ons toegedacht 
volbrengend als een heerlijk blijk 
van Christus' komend koninkrijk. 
 
5. O Heer, die ons uw liefde geeft 
waardoor 't geloof dit uitzicht heeft, 
sta Gij ons bij en help ons dan 
meer dan ons lied U vragen kan. 

 
 
 
Zegen  


