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Thema : Het geloof van Jezus (Pnr. 1593)   Romeinen 2: 12-16 
Uitgesproken: 5 augustus 2018 in de Westerkerk te Kampen 
 
11e zondag na Pinksteren 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen uit Opwekking lied 220  

1. Volle verzeek'ring, Jezus is mijn! 
Wat schenkt dat rust 
aan 't volgzaam gemoed. 
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn, 
wedergeboren door Jezus' bloed. 
 
Refrein: 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, ) 
in mijne Heiland, Jezus is mijn! )2x 
 
2. Voll' onderwerping, zijn eigendom, 
in Hem te rusten, heerlijk genot. 
't Eigen ik doden, zijn wil alleen, 
rijk in mijn Heiland, leven voor God. 
Refrein: 
 
3. Volle verlossing, gans vrij te zijn. 
'k Mag alles leggen in zijn hand. 
't Harte naar boven, 't oog hemelwaarts; 
zo Jezus volgen naar 't vaderland. 
Refrein: 
 
4. Volle bewustheid, Hij leeft voor mij, 
dit geeft mij blijvend heerlijk genot! 
'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij. 
'k Mag nu steeds leven voor mijne God 
Refrein: 

 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied Psalm 27: 4 en 5 

4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zet stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: ”Zoek mijn aangezicht”. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart! 
 
5 Laat mij toch nimmermeer uw toorn verwekken, 
verstoot hem niet die U in zwakheid dient. 
Zoudt Gij uw heerlijk aangezicht bedekken, 
zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend. 
Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit! 
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Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit: 
Gij zijt de helper die mij niet verlaat, 
als vader en als moeder van mij gaat. 

 
Stil gebed, Bemoediging, Groet 
 
Zingen Klein gloria 
 
Inleiding 
 
Kyriegebed 
 
Zingen Psalm 130: 1 

1 Uit diepten van ellende  roep ik tot U, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here red! 

 
Lofprijzing 
 
Zingen Psalm 130: 4 

4 Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld 
 

Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Gebed 
 
Schriftlezingen Romeinen 2: 12-16 
12 Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de 
wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, 
zullen door de wet worden veroordeeld. 13 Niet wie de wet slechts aanhoort zal 
voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. 14 Wanneer namelijk 
heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf 
tot wet, ook al hebben ze hem niet. 15 Ze bewijzen door hun daden dat wat de 
wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze 
zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. 16 Dit alles zal blijken op 
de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus 
oordeelt over wat er in de mens verborgen is.  
 
Jona 4: 1-11 

1 Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. 2 Hij bad tot de HEER: 
‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar 
Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, 
geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. 3 Laat mij maar sterven, HEER: ik 
ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 4 Maar de HEER zei: ‘Is het 
terecht dat je zo kwaad bent?’ 5 Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de 
oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw 
af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. 6 Nu liet God, de HEER, een 
wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn 
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ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. 7 Maar de volgende 
morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm 
aanvreten, zodat hij verdorde. 8 En toen de zon opkwam, liet God een 
verzengende wind uit het oosten waaien; de zon brandde zo op Jona’s hoofd dat 
hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven: ‘Ik ben liever 
dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 9 Maar God zei tegen Jona: ‘Is het terecht 
dat je zo kwaad bent over die plant?’ Jona antwoordde: ‘Ik ben verschrikkelijk 
kwaad, en terecht!’ 10 Toen zei de HEER: ‘Als jij al verdriet hebt om die 
wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet 
hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, 
11 zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan 
honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet 
eens kennen, en dan nog al die dieren?’  

Zingen Lied 339a, aclamatie 
U komt de lof toe, 
U het gezang, U alle glorie, 
O Vader, o Zoon, o Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Lied 452 

1 Verlosser, Vriend, o hoop, o lust 
van die U kennen, neem het lied, 
dat U in 't stof een stervling biedt, 
een zondaar, die uw voeten kust. 
Een zondaar, een verlost', o Heer, 
en nu geen zondaar meer. 
O, neem het aan! 
Gij laat geen bidder staan, 
Gij hoort in hemelingen 
verloste zondaars zingen. 
O, neem het aan. 
 
2 Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart, 
ik vrees geen kwaad, maar klaag het Hem. 
Hoe groot in eer, Hij hoort mijn stem, 
hoe ver van d'aard, Hij kent mijn hart. 
Gods Zoon vergeet de broeder niet 
die Hij op aarde liet. 
Hij is mijn hoop. 
Hij wies mij met zijn doop, 
Hij geeft mij brood en beker, 
'k ben van zijn liefde zeker. 
Hij is mijn hoop! 
 
3 Waar is een vreugd, een kalmt', een heil, 
zo zalig, als dit hoogst genot? 
Het vloeit uit God en keert tot God, 
het heeft noch maat, noch perk, noch peil. 
In Jezus is mijn zalig lot 
verborgen bij mijn God. 
Hij is mijn lust, 
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ook als mijn stof eens rust. 
O, prijst Hem, mijn gezangen! 
Ik blijf zijn komst verlangen. 
Hij is mijn lust! 

 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 885 

Groot is uw trouw, o Heer, ) 
mijn God en Vader. ) 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. ) 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde ) 
die Gij steeds waart, ) 
dat bewijst Gij ook nu. ) 2 x 
 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, ) 
groot is uw trouw, o Heer, ) 
iedere morgen aan mij weer betoond. ) 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. ) 
Groot is uw trouw, o Heer, ) 
aan mij betoond. ) 2 x 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, ) 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: ) 
Kracht voor vandaag, ) 
blijde hoop voor de toekomst. ) 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. ) 2 x 
 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, ) 
groot is uw trouw, o Heer, ) 
iedere morgen aan mij weer betoond. ) 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. ) 
Groot is uw trouw, o Heer, ) 
aan mij betoond. ) 2x 

 
Zegen 
Gezongen Amen (Lied 431b) 
 
 


