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Thema:  De liefde van de Jood (Pnr. 962) Romeinen 7 
Uitgesproken op  31 januari 1999  in Open Hof te Kampen 
 
Orde van de dienst:  
 
Welkom 
 
Zingen Psalm 139: 1 

1 HEER, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Romeinen 7: 21-23 
 
Zingen Psalm 139: 2, 3 en 4 

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
3 Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
zo dichtbij met uw majesteit, 
zo ver en zo met mij verbonden: 
hoe kan ik uw geheim doorgronden? 
 
4 Waar vlucht ik voor uw aangezicht? 
Al steeg ik op in 't hemels licht, 
al daald' ik tot de doden af, 
Gij zult er zijn, zelfs in het graf. 
Gij blijft mij, God, in alle dingen, 
altijd en overal omringen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing  Romeinen 7 (NBG 1951) 

7Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! 
Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de 
wet; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten 
hebben, indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren. 8Maar 
uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei 
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begeerlijkheid op; want zonder wet is de zonde dood. 9Ik heb 
eertijds geleefd zonder wet; toen echter het gebod kwam, 
begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven, 10en het 
gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten 
dode te zijn; 11want de zonde heeft uitgaande van het gebod, 
mij misleid en door middel daarvan gedood. 12Zo is dan de 
wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. 
13Is dan het goede mijn dood geworden? Volstrekt niet! Maar 
de zonde heeft, opdat zij zou blijken zonde te zijn, door het 
goede mijn dood bewerkt, opdat de zonde bij uitstek zondig 
zou worden door het gebod. 14Wij weten immers, dat de wet 
geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder 
de zonde. 15Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe 
niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe 
ik. 16Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat 
de wet goed is. 17Doch dan bewerk ik het niet meer, maar 
de zonde, die in mij woont. 18Want ik weet, dat in mij, dat wil 
zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen 
is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik 
niet. 19Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik 
niet wens, het kwade, dát doe ik. 20Indien ik nu datgene doe, 
wat ik niet wens, dan bewerk ík het niet meer, maar 
de zonde, die in mij woont. 21Zo vind ik dan deze regel: als ik 
het goede wens te doen, is het kwade bij mij 
aanwezig; 22want naar de inwendige mens verlustig ik mij in 
de wet Gods, 23maar in mijn leden zie ik een andere wet, die 
strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot 
krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn 
leden is. 24Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het 
lichaam dezes doods? 25Gode zij dank door Jezus Christus, 
onze Here! 26Derhalve ben ik zelf met mijn verstand 
dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet 
der zonde. 

 
Zingen  Gezang 88 

1 Mijn God, gewapend tot de tanden 
voeren twee mannen in mij strijd: 
een wil dat ik te rechter tijd 
voor U in liefde zal ontbranden, 
de ander wil uw recht aanranden 
en drijft mij tot opstandigheid. 
 
2 De een, vol geest en vol genade, 
daalde uit de hemel tot mij neer. 
Wanneer ik hem maar volg, o Heer, 
acht ik alle andre dingen schade. 
De ander, afgezant van 't kwade, 
wil aardse lust en aardse eer. 
 
3 Ik zoek de vrede en oorlog maak ik, 
roep vrede, en pleeg snood verraad. 
Het goede willen geeft geen baat. 
Naar werken van de vrede haak ik, 
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maar 't goede dat ik wil verzaak ik 
en doe het kwade dat ik haat. 
 
4 Kom mijn verscheurde hart genezen, 
o Heer, door uw genade groot; 
ik ben het zelf die weerstand bood. 
Herstel de eenheid van mijn wezen 
en laat U dienen en U vrezen 
wie eens een slaaf was van de dood. 

 
Preek 
 
Zingen Geloofsbelijdenis 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Gezang 266 

1 Gods kinderen op aarde 
zij wandlen in het licht, 
omdat zij gerechtvaardigd 
zijn voor zijn aangezicht. 
Zij leven Hem ter ere, 
zijn naam hun lieve lust. 
Zij sterven in den Here, 
zij slapen zo gerust. 
 
2 Zij slapen en ontwaken 
als in een ogenblik. 
God zal hen wakker maken, 
Hij waakt voor hun geluk. 
Zo worden zij veranderd 
tot heerlijkheid en eer. 
Zij geven zich uit handen 
en leven in den Heer. 

 
Zegen 


