Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen
Thema
Dynamische woorden (Pnr . 934)
Uitgesproken 6 november 2011

Romeinen 1: 1-17
in het Open Hof te Kampen

U luistert naar: een opname van een dienst gehouden 6 november 2011 om 9.00
uur. Deze preek werd eerder gehouden te Kampen op 25 januari 1998
Ouderling van dienst Roelof Smedes
Organist Marijn de Jong
Orde van de dienst:
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen

Psalm 27: 1
1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de HEER die mij behouden zal!

Stil gebed
Bemoediging en Groet
Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, als in den
beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Aanvangstekst Romeinen 1: 16
Zingen

Gezang 96 : 1 en 2
1. Een vaste burg is onze God,
een toevlucht voor de zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!
2. Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
die God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
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Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar op de troon:
de zeeg' is ons beschoren!
Kyrie gebed
Zingen

Lied 86: 4
4. Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.

Woorden van lofprijzing
Zingen

Lied 86: 5
5. Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing

Romeinen 1: 1 – 17
1 Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en
uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, 2 dat al bij
monde van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd: 3 het
evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het
nageslacht van David, 4 aangewezen als Zoon van God en door de
heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze
Heer, opstond uit de dood. 5 Hij heeft mij de genade geschonken
apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken
gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen – 6 ook aan u, die
geroepen bent door Jezus Christus. 7 Aan allen in Rome, geliefden
van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede
van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
8 Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen,
omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt.
9 God, die ik door de verkondiging van het evangelie over zijn
Zoon vol overgave dien, is mijn getuige dat ik u onophoudelijk in
mijn gebeden noem. 10 En altijd vraag ik dan of God mij de
gelegenheid wil geven eindelijk naar u toe te komen. 11 Want ik
verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een
geestelijke gave, om u te sterken, 12 of liever, om door elkaar
bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne. 13 U
moest eens weten, broeders en zusters, hoe vaak ik me heb
voorgenomen naar u toe te komen, om net als bij de andere
volken ook bij u vruchtbaar werk te doen. Maar ik was tot nu toe
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steeds verhinderd. 14 Ik sta ten dienste van alle volken: van
beschaafde en niet beschaafde, geletterde en ongeletterde, 15 en
daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u in Rome te
verkondigen.
16 Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods
reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste
plaats, maar ook voor andere volken. 17 In het evangelie
openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als
rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De
rechtvaardige zal leven door geloof.’
Zingen

ELB 246: 1 en 2
1. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Prediking
Zingen

Psalm 84: 3 en 6
3. Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.
6. Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen
HEER, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Diaconale voorbede wordt gevraagd voor….
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Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen

Lied 314
1. Gij die gelooft, verheugt u samen,
't is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijns is de aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!
2. Gezanten gaan door alle landen,
een heilge opdracht drijft hen voort,
zij vrezen strijd noch smaad, noch banden,
zij houden vast aan Jezus' woord.
Het martlaarsbloed is 't zaad der kerk,
de wasdom is des Heren werk.
3. Nabij of ver, wij zijn verbonden:
één Heer en één geloof, één doop,
één Geest is tot ons neergezonden,
en één is aller liefd' en hoop.
Wij bidden en wij danken saâm,
wij roemen in één Vadernaam.
4. Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader!
Eén kudde, één Herder is beloofd.
De volken buigen zich te gader
voor Jezus Christus, aller Hoofd!
Dat toch de dag des heils verscheen,
dan worden aard' en hemel één!

Zegen
Orgelspel
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