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Thema:  Serie ‘de sacramenten’ deel II (Pnr. 827) Heid. Cat. Zondag 26 en 27a 
 
Uitgesproken op 23 januari 1994  te Zoetermeer 
 
2e van 4 leerdiensten over de sacramenten aan de hand van de Heidelberger Catechismus 
(leerboekje uit de 16 eeuw). Zondag 26 en 27a, vraag en antwoord 69, 70, 71, 72 en 73. 
 
Orde van de dienst:  
 
Welkom 
 
Stil gebed 
 
Zingen Gezang 328: 1, 2 en 3 

1 Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeen gekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 

 
Bemoediging en Groet 

 
2 Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,  
als uw Geest de nacht niet bant,  
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
3 O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 73: 10 

10 Wien heb ik in den hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wien ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
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Schriftlezing  Romeinen 6: 1-11 (NBG 1951) 
 
61Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat 
de genade toeneme? 2Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, 
daarin nog leven? 3Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn 
dood gedoopt zijn? 4Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, 
gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in 
nieuwheid des levens zouden wandelen. 5Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen 
gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding; 6dit 
weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam 
der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden 
zijn; 7want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8Indien wij dan 
met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven, 9daar wij weten, 
dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen 
heerschappij meer over Hem. 10Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor 
altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. 11Zo moet het ook voor u 
vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. 
 
Zingen Gezang 337: 1, 2, 3 en 4 

1 Het water van de grote vloed 
en van de zee zo rood als bloed, 
dat is de aardse moederschoot, 
dat is de diepte van de dood. 
 
2 Want al het water wast niet af, 
dat wij verzinken in dit graf, 
tenzij de duif die nederdaalt 
ons uit den hoge vrede haalt. 
 
3 Tot ondergang zijn wij gedoemd, 
als God ons niet bij name noemt, 
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan 
door 't water van de doodsjordaan.  
 
4 Wij staan geschreven in zijn hand, 
Hij voert ons naar 't Beloofde Land. 
Als kindren gaan wij zingend voort. 
De Vader is het die ons hoort. 

 
Heidelberger Catechismus Zondag 26 
 
Preek  

 
Zingen Gezang 316 

1 Blijf bij ons, Jezus, onze Heer; 
de avond daalt op aarde neer; 
het helder licht, uw godlijk woord, 
moog' bij ons schijnen ongestoord. 
 
2 Geef ons in deze zware tijd 
volharding en standvastigheid, 
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opdat wij woord en sacrament 
bewaren tot aan 's werelds end. 
 
3 Bewaar uw kerk, zij is benard, 
want wij zijn boos en traag en hard; 
geef vrucht en zegen op uw woord, 
maak dat alom het wordt gehoord. 
 
4 Blijf Heer ons met uw woord nabij 
en maak ons van de vijand vrij, 
deel aan uw kerk genade mee, 
geduld en eenheid, moed en vrêe. 
 
5 Het is niet onze zaak, o Heer, 
't gaat om uw eeuwig rijk, uw eer. 
Wil allen trouw terzijde staan, 
die op uw wegen willen gaan. 
 
6 Uw woord maakt onze harten sterk, 
het is de schutsmuur van uw kerk. 
Houd ons daarbij, opdat wij Heer, 
buiten uw woord niets zoeken meer. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Gezang 313: 1, 2, 4 en 7 

1 Zonne der gerechtigheid, 
ga ons op in deze tijd, 
opdat al wat leeft de dag 
in uw kerk aanschouwen mag. 
Erbarm U, Heer. 
 
2 Wek de dode christenheid 
uit haar zelfverzekerdheid; 
zend uw stralen overal, 
dat de aard' U loven zal. 
Erbarm U, Heer. 
 
4 Open overal de poort, 
Heer, voor uw voortvarend woord, 
win elk volk met stille kracht 
voor uw rijk, - verdrijf de nacht! 
Erbarm U, Heer. 
 
7 Alle eer en macht en kracht 
worde, Heer, U toegebracht; 
heel de mensheid stemme saam 
in de drieklank van uw naam. 
Erbarm U, Heer. 
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Zegen 
 
 


