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Kerntekst: Galaten 5:11slot
Thema: Mens erger je niet?!
Orde van dienst
Orgelspel
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 67:1 en 2
1) D' algoede God zij ons genadig,
En zegen' ons met overvloed;
Hij doe Zijn aangezicht gestadig
Ons lichten, en Hij zij ons goed;
Opdat elk genegen
Zich aan Uwe wegen
Op deez' aarde wenn';
En de blinde heiden,
Nu van God gescheiden,
Eens Uw heil erkenn'.

2) De volken zullen U belijden,
O God, U loven al te zaâm.
De landen zullen zich verblijden,
En juichen over Uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
Hunne zaak beslechten,
In rechtmatigheid;
Volken op deez' aarde,
Die Uw arm vergaarde,
Die Gij veilig leidt.

Lezing Heilige Wet
Zingen Psalm 51:4
4) Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel,
Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen.
Was mij geheel, zo zal ik witter wezen
Dan sneeuw, die vers op 't aardrijk nederviel.
Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd;
Laat uit Uw mond mij stof tot blijdschap horen;
Zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart verheugd,
En in mijn geest de ware rust herboren.
Schrifltezing Galaten 5:1-12
1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk
van slavernij belasten.
2 Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn.
3 En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te
onderhouden.
4 U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u
uit de genade gevallen.
5 Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid.
6 In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden
zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.
7 U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen?
8 Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept.
9 Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg.

10 Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn; maar hij die u in verwarring
brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is.
11 Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is
immers het struikelblok van het kruis tenietgedaan.
12 Lieten zij die u opruien, zich maar afsnijden!
Zingen Psalm 40:3 en 4 (uit: samenzang psalmen niet-ritmisch) (collecten)
3) Mijn God, Gij hebt Uw wond'ren
4) Brandofferen, noch offer voor de schuld,
groot gemaakt;
Voldeden aan Uw eis, noch eer.
Wie is 't, die 't onbepaald getal
Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER;
Van Uw gedachten melden zal?
De rol des boeks is met Mijn naam vervuld.
Wat geest zo vlug, wat tong zo welbespraakt?
Mijn ziel, U opgedragen,
Geen slachtvee, geen altaren,
Wil U alleen behagen;
Vol spijs ten offer, waren
Mijn liefd' en ijver brandt:
Het voorwerp van Uw lust;
Ik draag Uw heil'ge wet,
Gij hebt mij naar Uw woord,
Die Gij den sterv'ling zet,
Mijn oren doorgeboord,
In 't binnenst' ingewand."
En 't lichaam toegerust.
Preek
Zingen Psalm 95:4 (uit: samenzang psalmen niet-ritmisch)
4) Want Hij is onze God, en wij
Zijn 't volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.
Gebed
Zingen Psalm 103:5 en 6 (uit: samenzang psalmen niet-ritmisch)
5) Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden,
Noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden.
Hij is het, die ons Zijne vriendschap biedt.
Hij handelt nooit met ons naar onze zonden;
Hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden,
Hij straft ons, maar naar onze zonden niet.
6) Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen,
Zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen,
De gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan;
Zo ver het west verwijderd is van 't oosten,
Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten,
Van ons de schuld en zonden weggedaan.
Zegen
Orgelspel

