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Thema:  Geloof is geen concept (Pnr. 980) Romeinen 15: 14 – 16-slot 
Uitgesproken op  26 september 1999  in Open Hof te Kampen 
 
 
 
Orde van de dienst:  
 

 
Zingen Gezang 485: 1 

1 O Christus, wees geprezen! 
Gij hebt ons vrij gemaakt 
om nooit meer slaaf te wezen, 
weerloos en zwak en naakt. 
Gij hebt ons uitverkoren 
om, aan Uzelf gelijk, 
als koningen herboren 
te heersen in uw rijk. 
Dat wordt nog niet geweten, 
dat is sinds lang vergeten, 
dat houdt voor ons verborgen 
de Mensenmoordenaar; 
maar eenmaal, op uw morgen, 
dan wordt het openbaar. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst  Romeinen 1: 16 en 17 
 
Zingen Gezang 485: 2 en 3 

2 Gij enige bevrijde, 
die, toen Gij werd verzocht, 
uw ziel en zaligheid aan 
de duivel niet verkocht, - 
Gij hebt hem wedersproken, 
Gij hebt Gods woord volbracht, 
en zo hebt Gij verbroken 
de bankring van zijn macht. 
Nu zijn in uw nabijheid, 
o Christus, wij de vrijheid, 
de vrijheid van Gods kindren, 
het leven ingegaan, 
geen macht kan meer verhindren, 
dat wij voor God bestaan. 
 
3 Geef dat wij als bevrijden 
nu zonder vrees of blaam 
met deze vijand strijden, 
o Christus, in uw naam, 
ontmaskerend de machten 
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waarin hij zich vermomt, 
terwille van wie smachten 
of niet de vrijheid komt. 
Laat al wie zijn gebonden, 
vervolgd, verdrukt, geschonden 
bij ons zich veilig weten. 
Maak ons aan U gelijk, 
Christus naar wie wij heten, - 
voorboden van uw rijk. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing  Romeinen 15: 14 – 16:27 
14Ik heb echter, mijn broeders, zelf al de overtuiging van u, dat gij zelf reeds vol 
van goedheid zijt, vervuld met al de kennis, in staat ook elkander terecht te 
wijzen. 15Toch heb ik u hier en daar bij wijze van herinnering ietwat vrijmoedig 
geschreven, krachtens de mij van God geschonken genade, 16om een dienaar 
van Christus Jezus voor de heidenen te zijn in de heiligedienst van 
het evangelie Gods, opdat de offergave der heidenen (Gode) welgevallig zou 
wezen, geheiligd door de heilige Geest. 17Mijn roem bij God is dan ook 
in Christus Jezus. 18Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan 
van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid 
te brengen door woord en daad, 19door kracht van tekenen en wonderen, door de 
kracht des Geestes. Zo heb ik, van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrië toe, de 
prediking van het Evangelie van Christus volbracht. 20Ik stelde er mijn eer in het 
te verkondigen, doch zo, dat ik niet (optrad), waar de naam van Christus reeds 
genoemd was, om niet op eens anders fundament te bouwen, 21maar (om te 
handelen) naar hetgeen geschreven staat: 
Zij, aan wie niets van Hem is verkondigd, zullen Hem zien 
en wie het niet gehoord hebben, zullen het verstaan. 
22Daarom werd ik dan ook herhaaldelijk verhinderd tot u te komen. 23Maar thans, 
nu mij in deze streken geen arbeidsveld meer overblijft en ik sedert tal van jaren 
verlangend ben tot u te komen, 24zodra ik naar Spanje reis – ik hoop u namelijk 
op mijn doorreis met eigen ogen te zien en door u voortgeholpen te worden voor 
mijn tocht daarheen, wanneer ik eerst enigermate van u genoten heb. 25Maar 
thans ben ik op reis naar Jeruzalem ten dienste van de heiligen. 26Want 
Macedonië en Achaje hebben goedgevonden een handreiking te doen aan de 
armen onder de heiligen te Jeruzalem. 27Zij hebben het immers goedgevonden, 
maar zijn het ook jegens hen verplicht, want indien de heidenen aan hun 
geestelijke goederen deel hebben gekregen, behoren zij ook met hun stoffelijke 
goederen hen te dienen. 28Wanneer ik mij dan hiervan gekweten en hun deze 
opbrengst afgedragen heb, zal ik over uw stad naar Spanje reizen. 29En ik weet, 
dat ik bij mijn komst te uwent met een volle zegen van Christus zal komen. 
30Maar, [broeders,] ik vermaan u bij onze Here Jezus Christus en bij de liefde des 
Geestes, om samen met mij te worstelen in den gebede voor mij tot 
God, 31opdat ik behoed worde voor de weerspannigen in Judea, en dat mijn 
dienstbetoon voor Jeruzalem gunstig worde opgenomen door de heiligen, 32opdat 
ik, in blijdschap tot u gekomen met Gods wil, mij tezamen met u verkwikken 
moge. 33De God nu des vredes zij met u allen! Amen. 
161Ik beveel Febe, onze zuster, [tevens] dienares der gemeente te Kenchreeën, 
bij u aan, 2dat gij haar ontvangt in de Here op een wijze, de heiligen waardig, en 
haar bijstaat, indien zij u in het een of ander mocht nodig hebben. Want zij zelf 
heeft velen, ook mij persoonlijk, bijstand verleend. 
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3Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus, 4mensen, die voor 
mijn leven hun hals gewaagd hebben. Niet ik alleen ben hun dankbaar, maar ook 
al de heidengemeenten. 5Groet insgelijks de gemeente bij hen aan huis. Groet 
mijn geliefde Epenetus, de eersteling voor Christus uit Asia. 6Groet Maria, 
iemand, die zich veel moeite voor u heeft gegeven. 7Groet Andronikus en Junias, 
mijn stamgenoten en medegevangenen, mannen onder de apostelen in aanzien, 
die reeds vóór mij in Christus geweest zijn. 8Groet Ampliatus, mijn geliefde in de 
Here. 9Groet Urbanus, onze medewerker in Christus, en mijn geliefde 
Stachys. 10Groet Apelles, die in Christus beproefd gebleken is. Groet hen, die 
behoren tot de kring van Aristobulus. 11Groet mijn stamgenoot Herodion. Groet 
hen, die behoren tot de kring van Narcissus, die in de Here zijn. 12Groet Tryfena 
en Tryfosa, vrouwen, die zich moeite gegeven hebben in de Here. Groet de 
geliefde Persis, die zich veel moeite gegeven heeft in de Here. 13Groet Rufus, 
de uitverkorene in de Here, met zijn moeder, die ook voor mij een moeder 
is. 14Groet Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, en de broeders bij 
hen. 15Groet Filologus, en Julia, Nereus met zijn zuster, en Olympas, benevens al 
de heiligen, die bij hen zijn. 16Groet elkander met de heilige kus. U groeten al 
de gemeenten van Christus. 
17Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van 
het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen 
veroorzaken, en mijdt hen. 18Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, 
maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal 
de harten der argelozen. 19Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend 
geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot 
het goede, maar ook onbesmet van het kwade. 20De God nu des vredes zal 
weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij 
met u! 
21Mijn medearbeider Timoteüs en mijn stamgenoten Lucius, Jason en Sosipater, 
groeten u. 22Ik, Tertius, die de brief op schrift gebracht heb, groet u in de 
Here. 23Gajus, wiens gastvrijheid ik en de gehele gemeente genieten, laat u 
groeten. U groet Erastus, de stadsrentmeester, en Quartus, de 
broeder. 24[De genade van onze Here Jezus Christus zij met u allen. Amen.] 
25Hem nu, die bij machte is u te versterken – naar mijn evangelie en de 
prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, 
eeuwenlang verzwegen, 26maar thans geopenbaard en door profetische schriften 
volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des 
geloofs bekendgemaakt onder alle volken – 27Hem, de alleen wijze God, zij, door 
Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen. 
 
Zingen  Gezang 326: 1 en 2 

1 Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 
2 God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
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voor andre stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 

 
Preek 
 
Zingen Geloofsbelijdenis 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Gezang 387 

1 O Heer mijn God, ook deze nacht 
zij lof en eer U toegebracht 
omdat Gij dag en duister schept 
en ons het licht gegeven hebt. 
 
2 Om Christus' wil doe mij niet aan 
het kwaad dat ik U heb gedaan, 
veeleer vergeef mij, Heer, en geef 
dat ik voortaan in vrede leef. 
 
3 Neem mij de last van doodsangst af, 
dat ik te ruste ga in 't graf. 
Leer mij te sterven dat ik mag 
vrolijk verrijzen op uw dag. 
 
4 Is deze arbeidsdag voorbij, 
dat mij de slaap een balsem zij. 
Dan zal ik zijn in 't nieuwe licht 
als een die graag zijn dienst verricht. 
 
5 Wanneer mij slapeloosheid kwelt, 
geef dat uw Geest mij vergezelt. 
Laat mij niet raken in de macht 
der boze geesten van de nacht. 
 
6 De dromen gaan hun eigen weg, 
neem Gij het duister dreigen weg. 
Verjaag de wolven van uw schaap, 
want ik ben weerloos als ik slaap. 
 
7 Looft God de Heer die eeuwig leeft, 
alles uit niets geschapen heeft, 
die ons tot aan zijn dag behoedt 
en onze ogen open doet! 

 
Zegen 


