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Thema: Gojiem die Jood (en kerk) vóórgaan(Pnr.941) Romeinen 2:12-29 
 
Uitgesproken  op 29 maart 1998  in Open Hof te Kampen 
 
 
 
Orde van de dienst:  
Welkom 
 
Zingen Psalm 92: 1 

1 Waarlijk dit is rechtvaardig dat men den Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst zijn naam is eerbied waardig 
Wij loven in de morgen uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Lucas 18:13 
 
Zingen Psalm 92: 2 en 3 

2 Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend de grote naam des Heren. 
 
3 Gij hebt mij door uw daden, o Here God, verheugd. 
Mijn hart is vol van vreugd, ik juich om uw genade. 
Hoe groot zijn uwe werken, de werken  uwer hand, 
Gij houdt het volk in stand  Gij zult hun hart versterken 

 
Schriftlezing Romeinen 2: 12-29 
12Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren 
gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet 
geoordeeld worden; 13want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, 
maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. 14Wanneer toch 
heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn 
dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; 15immers, zij tonen, dat het werk 
der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun 
gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen, 16ten dage, dat 
God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, 
door Christus Jezus. 

17Indien gij u dan Jood laat noemen, steunt op de wet, u beroemt op 
God, 18zijn wil kent, weet te onderscheiden waarop het aankomt, daar gij 
onderricht in de wet geniet, 19en u overtuigd houdt, dat gij een leidsman van 
blinden zijt, een licht voor hen, die in duisternis zijn, 
20een opvoeder van onverstandigen en een leermeester van onmondigen, daar 
gij in de wet de belichaming der kennis en der waarheid bezit, – 21hoe nu, gij, die 
een ander onderwijst, onderwijst gij uzelf niet? Gij, die predikt, dat men niet 
stelen mag, steelt gij? 22Die overspelverbiedt, doet gij overspel? Die gruwt van 
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de afgoden, pleegt gij tempelroof? 23Die u op de wet beroemt, onteert gij God 
door uw overtreden van de wet? 24Want de naam Gods wordt om u gelasterd 
onder de heidenen, gelijk geschreven staat. 
25Want besneden te zijn heeft wel betekenis, indien gij de wet volbrengt, maar 
indien gij een overtreder van de wet zijt, is uw besnijdenis tot onbesnedenheid 
geworden. 26Zal dan, indien de onbesnedene de eisen der wet in acht neemt, zijn 
onbesnedenheid niet voor besnijdenisgelden? 27Dan zal de van 
nature onbesnedene, doordat hij de wet volbrengt, u oordelen, die, hoewel in het 
bezit van letter en besnijdenis, een overtreder van de wet zijt. 28Want niet híj is 
een Jood, die het uiterlijk is, en niet dát is besnijdenis, wat uiterlijk, aan het 
vlees, geschiedt, 29maar híj is een Jood, die het in het verborgen is, en de 
(ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan 
komt zijn lof niet van mensen, maar van God. 
 
Zingen Gezang 15: 1 en 2 

1 Loof nu, mijn ziel, de Here, 
loof, al wat in mij is, zijn naam! 
Vergeet niet, hoeveel keren 
de Here u heeft welgedaan. 
Hij wil uw schuld vergeven, 
u redden van de dood, 
gij zijt met heel uw leven 
geborgen in zijn schoot. 
De Heer vernieuwt uw krachten 
als van een adelaar, 
Hij maakt wie Hem verwachten 
al zijn beloften waar. 
 
2 Gij armen en verdrukten, 
ziet uit naar Hem, die u bevrijdt; 
gebeukten en gebukten, 
in zijn rijk is gerechtigheid. 
Gij die, uzelf tot schade, 
des Heren weg verliet, 
de Heer is vol genade, 
voor eeuwig toornt Hij niet,- 
Hij die voor u blijft zorgen, 
de zonde van u doet 
als d'avond van de morgen, 
ja, kwaad vergeldt met goed. 

 
Preek 
 
Zingen Geloofsbelijdenis 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 4 

1 Laat als ik roep mij op U hopen, 
o God van mijn gerechtigheid. 
Geef mij uw antwoord, doe mij open, 
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die mij, als ik ben ingesloten, 
ruim baan maakt en mij weer bevrijdt. 
Hoe lang zult gij mij blijven smaden, 
gij groten, door de schijn bekoord? 
Weet toch: de Here slaat mij gade. 
Weet dat ik leef van zijn genade. 
Hij is het die mijn roepen hoort. 
 
2 Laat niet tot zonde uw geschil zijn, 
maar zoekt uw vrede voor de nacht. 
Spreekt tot uw hart en laat het stil zijn, 
laat wat de Here wil uw wil zijn, 
schenkt Hem wat Hij van u verwacht. 
”Wie”, zeggen velen, ”toont ons 't goede?” 
Verhef dan uw gelaat, o Heer. 
Gij maakt het mij zo wel te moede; 
hebben zij 's werelds overvloeden, 
uw vrede in mijn hart is meer. 
 
3 Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 
want slapend kom ik bij U thuis. 
Alleen bij U ben ik geborgen. 
Gij doet mij rusten tot de morgen 
en wonen in een veilig huis. 

 
Zegen 


