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Thema: Ondersteboven (Pnr.1606) Tekst: Romeinen 14: 1-12 
Uitgesproken op 21 oktober 2018 om 9.30 uur   in de Pauluskerk te Wezep 
 
Voor de dienst zingen ELB 242 en ELB 118: 1, 3 en 4 
 
Welkom 
 
Zingen  Psalm 99: 3 en 4 

3 Niet op bruut geweld / hebt G'uw macht gesteld. 
Gij o Koning, zegt: / Ik bemin het recht. 
Onder uw beleid / heerst gerechtigheid; 
uw verbond heeft leven / aan uw volk gegeven. 
 
4 Maakt Hem altezaam / groot, verheft zijn naam. 
Buigt u voor Hem neer, / knielt voor Isrels Heer. 
Aan zijn voeten reik / Hem uw huldeblijk. 
Heilig, hoog in ere / is de Heer der heren. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Inleiding 
 
Kyriegebed 
 
Zingen: NLB 836: 1 

O Heer die onze Vader zijt, 
Vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der  zaligheid, 
En laat ons hart, door U geleid, 
Met liefde zijn vervuld, 
Met liefde zijn vervuld. 

 
Lofprijzing (met Psalm 72) 
 
Zingen:  NLB 836: 4 

4 Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is, 
hoe schoon uw vrede is. 

 
Kindermoment 
 
Zingen:  ELB 459: 1 

Lees je Bijbel bidt elke dag 
bidt elke dag, bidt elke dag 
Lees je Bijbel bidt elke dag 
Dat je groeien mag 
Dat je groeien mag 
Dat je groeien mag 
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Lees je Bijbel bidt elke dag 
Dat je groeien mag 
  
Read your bible pray every day 
pray every day, pray every day 
Read your bible pray every day 
if you want to grow 
if you want to grow 
if you want to grow 
Read your bible pray every day 
if you want to grow 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriflezing: Marcus 10: 35-45 

35 Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden: 
‘Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.’ 36 Hij vroeg hun: ‘Wat 
willen jullie dan dat ik voor je doe?’ 37 Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw 
glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links.’ 38 Maar Jezus 
zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die 
ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’ 39 ‘Ja, dat 
kunnen wij,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen de beker 
drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan, 40 maar 
wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren 
toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’ 41 Toen de andere leerlingen hiervan 
hoorden, werden ze woedend op Jakobus en Johannes. 42 Jezus riep hen bij zich 
en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen 
heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. 43 Zo mag het bij jullie niet 
gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 44 
en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, 45 want ook 
de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en 
zijn leven te geven als losgeld voor velen.’  

Schriflezing: Romeinen 14: 1-12 
1 Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. 2 
De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft eet 
alleen groenten. 3 Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, 
en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want 
God heeft hem aanvaard. 4 Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar 
van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen 
meester aan – en hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te 
laten doen. 5 De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag voor de ander 
zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. 6 Wie een 
feestdag viert, doet dat om de Heer te eren; wie alles eet, doet dat om de Heer 
te eren, en hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan 
om de Heer te eren, en ook hij dankt God. 7 Niemand van ons leeft voor zichzelf, 
en niemand van ons sterft voor zichzelf. 8 Zolang wij leven, leven we voor de 
Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of 
sterven, we zijn altijd van de Heer. 9 Want Christus is gestorven en weer tot 
leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. 10 Wie bent u dat 
u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw 
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broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan, 11 
want er staat geschreven: ‘Zo waar ik leef – zegt de Heer –, voor mij zal elke 
knie zich buigen, en elke tong zal God loven.’ 12 Ieder van ons zal zich dus 
tegenover God moeten verantwoorden.  
 
Zingen:  Gezang 231: 1 en 4 

1 Wij knielen voor uw zetel neer, 
wij, Heer, en al uw leden, 
en eren U als onze Heer 
met liedren en gebeden. 
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 
voor U, o Godsgetuige, 
o Eerstgeboren' uit de dood 
zich diep eerbiedig buige!  
 
4 Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, 
die dag zal zeker komen. 
Het licht, dat aan de kim verschijnt, 
wordt reeds van ver vernomen. 
Ja, halleluja, ja Hij komt! 
Juicht, mensen, englen, samen. 
Juicht met een vreugd, die 't al verstomt, 
juicht allen! Amen, Amen! 

 
Prediking 
 
Muzikaal meditatief moment 
 
Zingen:  Gezang 91 

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 geborgen 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. 
 
3 Waarom veroordeelt gij uw broeder dan? 
Waarom veracht gij hem? Van man tot man, 
van mens tot mens is hij uw lotgenoot. 
Wij worden allen eens voorbij de dood 
gesteld voor Christus' rechterstoel en Hij  
stelt ons in 't oordeel van 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, 
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en alle mond belijdt mij als de Heer. 
Wij loven U o God, Gij zijt nabij 
met de genade van uw heerschappij. 

 
Berichten uit de gemeente 
 
Dienst der gebeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen (staande): Opwekking 705  

Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
-Refrein- 
Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 
 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
Refrein 
 

Zegen beantwoord met zingen: Gezang 456: 3 
3 Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 


