
Mededelingen



Votum en groet

Opwekking 717 >



Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang

voor de onzekerheid van morgen.

God omgeeft je steeds; Hij is erbij

in je beproevingen en zorgen.

God, U bent mijn God

en ik vertrouw op U en zal niet wank'len.

Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij,

die rust in U alleen.

Opwekking 717



Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af;

dwars door het dal zal Hij je leiden.

Stil, vertrouw op Hem en hef je schild

tegen de pijlen van verleiding.

God, U bent mijn God

en ik vertrouw op U en zal niet wank'len.

Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij,

die rust in U alleen.

Opwekking 717



Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los

De waarheid die je steeds omarmd heeft.

Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God, U bent mijn God

en ik vertrouw op U en zal niet wank'len.

Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij,

die rust in U alleen.

Opwekking 717 Wet >



Wet

Gezang 22 >



Uw woord omvat mijn leven

en tilt mij aan het licht. 

Hebt Gij zo door uw spreken

niet alles opgericht?

Uw woord zet mij op vaste grond

en vult met louter leven

de woorden in mijn mond.

Gezang 22: 1, 2, 3, 4



Op U laat ik mij voorstaan,

ik ben aan U gehecht.

Waar Gij betrouwbaar voorgaat

ontvouwt zich weer een weg.

De paden die ik zelf bedacht

zijn doelloos doodgelopen. 

Zij voerden in de nacht. 

Gezang 22: 2, 3, 4



Uw woorden te herhalen

is honing in mijn mond. 

Mij raakt niet meer het smalen

dat ik mij aan U bond.

Ik weet dat zwerven bitter smaakt, 

maar heel mijn zoekend leven -

Gij hebt het zoet gemaakt. 

Gezang 22: 3, 4



God, laat mij nooit verliezen

de vreugde om uw woord,

de moed mijn weg te kiezen

waar ik uw voetstap hoor.

En overtuig mij dag aan dag

dat Gij mij hebt geroepen,

ja, dat ik leven mag!

Gezang 22: 4 Gebed >



Gebed

Kolossenzen 1: 1 – 23 >



Schriftlezing

Kolossenzen 1: 1 – 23

door Clementine Wiltjer



1Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus 

Jezus, en van onze broeder Timoteüs. 2Aan de 

heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters 

die één zijn in Christus. Genade zij u en vrede van 

God, onze Vader. 
3In al onze gebeden danken wij God, de Vader van 

onze Heer Jezus Christus, voor u, 4want we hebben 

gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle 

heiligen liefhebt, 5omdat u hoopt op wat in 

de hemel voor u gereedligt. 

Kolossenzen 1: 1 – 23 Volgende punt >
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Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid 

verkondigd werd en het evangelie 6u bereikte. 

Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, 

ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade 

hoorde en de ware betekenis ervan begreep. 7Onze 

geliefde medewerker Epafras, die zich als trouw 

dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin 

onderwezen. 8En hij heeft ons verteld over de liefde 

die de Geest in u opwekt.
9Daarom bidden wij onophoudelijk voor u,         

vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. 

Kolossenzen 1: 1 – 23 Volgende punt >
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We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren 

kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest 

u schenkt. 10Dan zult u leven zoals het past 

tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U 

zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw 

kennis van God zal groeien 11en u zult door zijn 

luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol 

te houden en alles te verdragen.
12Breng dus met vreugde dank aan de Vader.        

Kolossenzen 1: 1 – 23 Volgende punt >
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Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis            

die alle heiligen wacht in het licht. 13Hij heeft ons 

gered uit de macht van de duisternis en ons 

overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 
14die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving 

van onze zonden.
15Beeld van God, de onzichtbare, is hij,

eerstgeborene van heel de schepping:
16in hem is alles geschapen,

alles in de hemel en alles op aarde,

Kolossenzen 1: 1 – 23 Volgende punt >
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het zichtbare en het onzichtbare,

vorsten en heersers, machten en krachten,

alles is door hem en voor hem geschapen.
17Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.
18Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.

Oorsprong is hij,

eerstgeborene van de doden,

om in alles de eerste te zijn:
19in hem heeft heel de volheid willen wonen

Kolossenzen 1: 1 – 23 Volgende punt >
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20en door hem en voor hem alles met zich         

willen verzoenen, alles op aarde en alles in de 

hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het 

kruis.
21Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in 

al het kwaad dat u deed vijandig gezind, 22maar nu 

heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met 

zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij 

zich te brengen. 

Kolossenzen 1: 1 – 23 Volgende punt >
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23Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar 

gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie 

brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan 

alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en 

waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.

Kolossenzen 1: 1 – 23 Tekst >
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12Breng dus met vreugde dank aan de Vader.        

Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis            

die alle heiligen wacht in het licht. 
13Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis 

en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde 

Zoon, 14die ons de verlossing heeft gebracht, de 

vergeving van onze zonden.

Tekst Kolossenzen 1: 12 – 14 Preek >
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Vakantie….



Hoe lang nog…



geduld



Je hebt niet meer dan genade nodig…



Drie struikelblokken

1. Leven van genadebrood



Drie struikelblokken

1. Leven van genadebrood

2. Leren genoeg te hebben 



Drie struikelblokken

1. Leven van genadebrood

2. Leren genoeg te hebben 

3. Wat verbeeldt God/de christen zich wel



Kolossenzen 1

Genade als samenvatting van het evangelie



Kolossenzen 1

Hoe verandert genade je leven?



Spanningsboog

• Genade heeft als startpunt vergeving: vrede 

door het bloed van zijn kruis



Spanningsboog

• Genade heeft als startpunt vergeving: vrede 

door het bloed van zijn kruis

• Dat is de grote verandering in je leven: Gods 

rijk binnen



Spanningsboog

• Genade heeft als startpunt vergeving: vrede 

door het bloed van zijn kruis

• Dat is de grote verandering in je leven: Gods 

rijk binnen

• Genade heeft als eindpunt de volheid van Gods 

rijk



Spanningsboog

• Genade heeft als startpunt 

vergeving: vrede door het 

bloed van zijn kruis

• Genade heeft als eindpunt 

de volheid van Gods rijk

• Reeds

• Nog niet



Wie het evangelie van Gods genade heeft leren 

kennen, komt in beweging langs die 

spanningsboog



• Wie het evangelie van Gods genade heeft leren 

kennen, komt in beweging langs die 

spanningsboog

• Daarvoor volharding en geduld nodig



Hoe lang nog…



• Wie het evangelie van Gods genade heeft leren 

kennen, komt in beweging langs die 

spanningsboog

• Daarvoor volharding en geduld nodig

• De heilige Geest werkt dat in je



Samenvatting

Genade is geen nieuwe kans, maar een nieuwe 

manier van leven



Genade is geen nieuwe kans,

maar een nieuwe manier van leven

Hoe beleef je dat in de gebrokenheid van je eigen 

bestaan?



Genade is geen nieuwe kans, 

maar een nieuwe manier van leven

Hoe beleef je dat in de gebrokenheid van je eigen 

bestaan?

Hoe laat je dat merken in een 

prestatiemaatschappij?



Genade is geen nieuwe kans, 

maar een nieuwe manier van leven

Hoe beleef je dat in de gebrokenheid van he 

eigen bestaan?

Hoe laat je dat merken in een 

prestatiemaatschappij?

…................................?



God in den hoog’ alleen zij eer

en dank voor zijn genade,

daarom, dat nu en nimmermeer

ons deren nood en schade.

God toont zijn gunst aan ons geslacht.

Hij heeft de vrede weergebracht;

de strijd heeft thans een einde.

Lied 302: 1, 2, 3, 4



U, Vader, U aanbidden wij,

wij zingen U ter ere;

onwrikbaar staat uw heerschappij,

voorgoed zult Gij regeren.

Gij hebt onmetelijke macht,

uw wil wordt onverwijld volbracht.

Die Heer is onze koning.

Lied 302: 2, 3, 4



O Jezus, die de Christus zijt,

des Vaders Eengeboren,

Gij hebt ons van de toorn bevrijd

en redt wie was verloren.

Gij, Lam van God, voor ons geslacht,

verhoor ons roepen uit de nacht,

erbarm u over allen.

Lied 302: 3, 4



O heil´ge Geest, ons hoogste goed,

ten Trooster ons gegeven,

heb dank dat Gij ons delen doet

in Jezus’ dood en leven.

Beveilig ons in alle nood,

blijf ons nabij in angst en dood,

op U steunt ons vertrouwen.

Lied 302: 4 Gebed >



Gebed

Collecte >



Collecte

De eerste collecte is voor de diaconie 

de tweede is voor de kerk.

Psalm 91a >
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Wie in de schaduw Gods mag wonen

hoeft niet te vrezen voor de dood.

Zoek je bij Hem een onderkomen –

dan wordt zijn vrede jou tot brood.

God legt zijn vleugels van genade

beschermend om je heen als vriend

en Hij bevrijdt je van het kwade,

opdat je eens geluk zult zien.

Psalm 91a: 1, 2, 3 Gebed >



Engelen zendt Hij alle dagen

om jou tot vaste gids te zijn.

Zij zullen je op handen dragen

door een woestijn van hoop en pijn.

Geen bange nacht zal je doen beven,

geen ziekte waar een mens van breekt.

Lengte van leven zal God geven,

rust aan de oever van een beek.

Psalm 91a: 2, 3 Gebed >



Geen duister zal je overvallen,

er is een licht dat eeuwig brandt.

Duizenden doden kunnen vallen, –

jij blijft geschreven in Gods hand.

God is een schild voor zijn getrouwen

die leven van geloof alleen.

Hij zal een nieuwe hemel bouwen

van liefde om hun tranen heen.

Psalm 91a: 3 Zegen >



Zegen



Goede zondag en wel thuis.


