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Zondag 16 mei 2021 – Livestream https://youtu.be/8PW3VrGxvus 
 

“Hoe zie je jezelf?” 
Je bent vrijgesproken uit je oude bestaan, om door genade te leven, dood voor de zond en door voor de wet 

 
voorganger: Dhr. Willem de Vink  muziek/zang Emma Visser, Peter Maat en Jaap Rijneveld 
        
 
Lied Joh. de Heer 542 – Daar is kracht in het bloed van het Lam 
 
Lied Joh. de Heer 150 – Welk een vriend is onze Jezus 
 
Lied Joh. de Heer 33 – Daar ruist langs de wolken 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Cherut 
2de Koningskerk 
 
Lied Joh. de Heer 210 – Kom tot uw Heiland, toef langer niet 
 
Kom tot uw Heiland, toef langer niet. 
Kom nu tot Hem, Die redding u biedt, 
die ook voor u de hemel verliet. 
Hoor naar Zijn roepstem kom! 
 
refrein 
Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon 
van de zaal'gen, juichend bij Gods Zoon; 
als zij vergaad'ren rondom de troon, 
daar waar de eng'len staan.

"Laat kind'ren komen", zo klonk Zijn stem. 
Spring op van vreugd, verblijd u in Hem; 
o, luister naar die lief'lijke stem: 
toef langer niet, maar kom! 
 
Wil toch bedenken: Hij is nabij; 
volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij. 
Luister, Hij spreekt tot U en tot mij: 
"Komt tot Mij, zondaars, komt!" 

 
Stilte, Votum en groet 
 
Glorialied Joh. de Heer 945 – Heer, God, U loven wij 
 
Heer God, U loven wij. 
Heer, U belijden wij. 
Vader, in eeuwigheid 
zingt 't gans heelal Uw Naam. 
Aarde en hemel, Heer, 
zingen Uwe Naam ter eer. 
Heel Uw schepping door 
eeuwig met engelenkoor: 
heilig, heilig, 

heilig is onze God, 
de Heer Zebaoth. 
Hemel en aarde 
zijn van Uw grootheid vol. 
Hemel en aarde 
zijn van Uw grootheid vol. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja. Amen. 

 
Kindermoment 
 
Maandtekst Johannes 14 : 2b 
Jezus zeg: “Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken”.  
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Lied Ik moet weggaan 
 
Lied Joh. de Heer 213 : 1 en 3 – ’t Scheepke onder Jezus’ hoede 
 
‘t Scheepke onder Jezus' hoede, 
met de kruisvlag hoog in top, 
neemt als arke der verlossing 
allen, die in nood zijn, op. 
 
Al staat de zee ook hol en hoog 
en zweept de storm ons voort, 
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord 
en 't veilig strand voor oog.

Arme zondaar, zie de kruisvlag 
wapp'rend langs de oceaan. 
Weet, de Heer is in het scheepje. 
Kom, neem uw verlossing aan! 
 
"Dies rijst een lied tot God omhoog, 
ruist vol een dankakkoord. 
Wij hebben 's Vaders zoon aan boord 
en 't veilig strand voor oog". 

 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Lied Joh. de Heer 497 – Zijn liefde zocht mij teder 
 
Zijn liefde zocht mij teder, 
Hij riep mij dag en nacht; 
Hij vond en trok mij weder 
uit 's duivels zondemacht. 
Hij legde m' op Zijn schouders neer 
en bracht mij tot de kudde weer. 
 
refrein 
Ja, Zijn liefde zocht mij 
en Zijn bloed, dat kocht mij: 
door genade hen 'k een kind van God, 
door genade ben 'k een kind van God. 
 
Hij reinigde mijn wonden, 
Hij stilde al mijn pijn, 
zodat nu al mijn zonden 
door Hem gewassen zijn. 
'k Heb vreed' en blijdschap in mijn hart, 
want Jezus droeg voor mij de smart. 
 
refrein 
Ja, Zijn liefde zocht mij 
en Zijn bloed, dat kocht mij: 
door genade hen 'k een kind van God, 
door genade ben 'k een kind van God.

Om voor mijn schuld te boeten 
verdroeg Hij smaad en hoon, 
verwond aan hand en voeten, 
op 't hoofd een doornenkroon; 
en Hij, die mij het leven gaf, 
droeg ook voor mij der zonde straf. 
 
refrein 
Ja, Zijn liefde zocht mij 
en Zijn bloed, dat kocht mij: 
door genade hen 'k een kind van God, 
door genade ben 'k een kind van God. 
 
Nu is Hij weer verrezen 
en zit aan 's Vaders zij; 
Zijn Naam zij lof geprezen, 
daar bidt Hij thans voor mij; 
vanwaar nog steeds de kracht van 't bloed 
mij voor des satans macht behoedt. 
 
refrein 
Ja, Zijn liefde zocht mij 
en Zijn bloed, dat kocht mij: 
door genade hen 'k een kind van God, 
door genade ben 'k een kind van God. 

 
Gebed om inspiratie door de heilige Geest 
 
Bijbellezing Romeinen 5 : 2 en 15 – 21 
 
2 Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de 
hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig.  
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15 Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen 
sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloedi-
ger. 16 Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft 
tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak ge-
leid. 17 Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de 
genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die 
ene mens, Jezus Christus. 18 Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden 
veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daar-
door zullen leven. 19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen 
door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. 20 En later is de wet erbij gekomen, 
zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. 
21 Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en 
tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer. 
 
Bijbellezing Romeinen 6 : 6 – 11 
 
6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons 
zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 
8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, 9 omdat we weten dat 
hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. 10 Hij is gestorven 
om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. 11 Zo moet u ook 
uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.  
 
Verkondiging Hoe zie je jezelf? 
Je bent vrijgesproken uit je oude bestaan, om door genade te leven, dood voor de zond en door voor de wet 
 
Lied Joh. de Heer 562 – Jezus, Uw naam zij d’hoogste eer 
 
Jezus, Uw naam zij d' hoogste eer 
in hemel, aard en lucht! 
Voor U knielt mens en engel neer, 
en satan vreest en vlucht. 
 
refrein 
Geen and're pleitgrond hebben wij, 
niets maakt naast Hem ons vrij; 
het is genoeg, dat Jezus stierf, 
ja stierf voor u en mij! 
 
Zijn naam brengt hoop aan 't bangste hart, 
vol twijfels, vrees en pijn; 
Hij brengt er vreugd in plaats van smart, 
een hemelvreugd, zo rein. 
 
refrein 
Geen and're pleitgrond hebben wij, 
niets maakt naast Hem ons vrij; 
het is genoeg, dat Jezus stierf, 
ja stierf voor u en mij! 
 
Jezus verbreekt des satans macht, 
maakt zondeslaven vrij; 
de zwakke zielen geeft Hij kracht, 
bedroefden maakt Hij blij.

refrein 
Geen and're pleitgrond hebben wij, 
niets maakt naast Hem ons vrij; 
het is genoeg, dat Jezus stierf, 
ja stierf voor u en mij! 
 
O, zag de wereld slechts als wij 
die rijkdom van genâ! 
In teed're liefde, rijk en vrij, 
slaat Hij Zijn scheps'len gâ. 
 
refrein 
Geen and're pleitgrond hebben wij, 
niets maakt naast Hem ons vrij; 
het is genoeg, dat Jezus stierf, 
ja stierf voor u en mij! 
 
Tot aan mijn laatste ademtocht 
zal 'k zingen Hem ter eer, 
die door Zijn dood verzoening wrocht, 
mijn Heiland en mijn Heer 
 
refrein 
Geen and're pleitgrond hebben wij, 
niets maakt naast Hem ons vrij; 
het is genoeg, dat Jezus stierf, 
ja stierf voor u en mij! 
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Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied Joh. de Heer 197 – Volle verzeek’ring, Jezus is mijn! 
 
Volle verzeek'ring, Jezus is mijn! 
Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed. 
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn, 
wedergeboren door Jezus' bloed. 
 
refrein 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn 
in mijnen Heiland; Jezus is mijn! 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn 
in mijnen Heiland; Jezus is mijn! 
 
Voll' onderwerping, Zijn eigendom, 
in Hem te rusten, heerlijk genot! 
't Eigen ik doden, Zijn wil alleen; 
rijk in mijn Heiland, leven voor God. 
 
refrein 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn 
in mijnen Heiland; Jezus is mijn! 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn 
in mijnen Heiland; Jezus is mijn!

Volle verlossing, gans vrij te zijn, 
'k mag alles leggen in Zijne hand; 
't harte naar boven, 't oog hemelwaarts; 
zo Jezus volgen naar 't Vaderland. 
 
refrein 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn 
in mijnen Heiland; Jezus is mijn! 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn 
in mijnen Heiland; Jezus is mijn! 
 
Volle bewustheid; Hij leeft voor mij! 
Dit geeft mij blijvend, heerlijk genot! 
'k mag altijd wand'len aan Jezus' zij, 
'k mag nu steeds leven voor mijnen God. 
 
refrein 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn 
in mijnen Heiland; Jezus is mijn! 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn 
in mijnen Heiland; Jezus is mijn! 

 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Lied Joh. de Heer 722 – Kroon Hem, met gouden kroon 
 
 


