Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen
Thema
‘Eén Adam’ (Pnr.1461)
Uitgesproken 14 april 2013

Eén Adam
Galaten 5:1-14
in het Open Hof te Kampen

Kerkelijk jaar Zondag Misericordia Domini
‘Hallelujah!
De aarde is vol van de goedertierenheid de HEREN’
(Psalm 33)
Synagogaal jaar: 4 Ijar 5773;
gisteren klonk Sidra Tazria-Metsora
(Leviticus 12 t/m 15)
U luistert naar: een opname van 14 april 2013 om 9.30 uur . In de preek ook
aandacht voor het hervormde gemeenteberaad betreffende het zegenen van
homoseksuele relaties.
Ouderling van dienst : Henk Keizer
Organist: Dick Muller
Orde van de dienst:
Welkom en mededelingen
Zingen

Psalm 33: 1 en 2
1. Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's HEREN recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren / door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare / bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.
2. Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heemlen hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

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 Galaten 5: 1
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1 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven;
houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
Zingen

Lied 485: 1 en 3
1. O Christus, wees geprezen!
Gij hebt ons vrij gemaakt
om nooit meer slaaf te wezen,
weerloos en zwak en naakt.
Gij hebt ons uitverkoren
om, aan Uzelf gelijk,
als koningen herboren
te heersen in uw rijk.
Dat wordt nog niet geweten,
dat is sinds lang vergeten,
dat houdt voor ons verborgen
de Mensenmoordenaar;
maar eenmaal, op uw morgen,
dan wordt het openbaar.
3. Geef dat wij als bevrijden
nu zonder vrees of blaam
met deze vijand strijden,
o Christus, in uw naam,
ontmaskerend de machten
waarin hij zich vermomt,
terwille van wie smachten
of niet de vrijheid komt.
Laat al wie zijn gebonden,
vervolgd, verdrukt, geschonden
bij ons zich veilig weten.
Maak ons aan U gelijk,
Christus naar wie wij heten, voorboden van uw rijk.

Kyriegebed
Zingen

Lied 231: 1
1. Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met liedren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren' uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

Gloria
Zingen

Lied 231: 2
2. Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
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U zij de roem, U zij de lof,
U de eerkroon opgedragen!
Geheel de aard' en 't hemelhof
moet van uw eer gewagen.
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing

Lukas 24: 35-45
35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en
hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van
het brood.
36 Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun
midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ 37 Verbijsterd en door
angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. 38
Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom
zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39 Kijk naar mijn handen en
voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest
heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ 40
Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. 41 Omdat ze
het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren,
vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42 Ze gaven hem
een stuk geroosterde vis. 43 Hij nam het aan en at het voor hun
ogen op. 44 Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik
tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de
Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling
moest gaan.’ 45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk
voor het begrijpen van de Schriften.

Kinderen komen naar voren
Zingen

ELB 462: 1 en 2
1.Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
of je thuis bent of buiten op straat.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
met de bel van je fiets op de maat.
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij.
Doe je mee, want ook jij hoort erbij.
Zing en fluit!
Roep het uit!
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
2.Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
of je bruin bent of sproetig of blond.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met je hand of je voet of je mond.
Want een vrolijk geluid maakt je blij.
Ben je ziek of gezond, kom erbij!
Ook je stem
is van Hem.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
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Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing

Galaten 5: 1-14
1 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven;
houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. 2
Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u zich laat besnijden,
zal Christus u niets baten. 3 Ik verzeker u dat iedereen die zich
laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven. 4 Als u
probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen
door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u
Gods genade verspeeld. 5 Want door de Geest hopen en
verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen
worden aangenomen. 6 In Christus Jezus is het volkomen
onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men
gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.
7 U was zo goed op weg, wie heeft u verhinderd de waarheid te
blijven volgen? 8 Niet hij die u geroepen heeft. 9 Bedenk goed: Al
een beetje desem maakt het hele deeg zuur. 10 De Heer geeft mij
de overtuiging dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Maar
degenen die u in verwarring brengen zullen worden gestraft, wie
ze ook zijn. 11 En wat mijzelf betreft, broeders en zusters, als ik
nog altijd de besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan
vervolgd? Dan zou het kruis toch zijn kracht verliezen en niet
langer een struikelblok zijn? 12 Ze moesten zich laten castreren,
die onruststokers!
13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik
die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien
elkaar in liefde, 14 want de hele wet is vervuld in één uitspraak:
‘Heb uw naaste lief als uzelf.’

Zingen

Lied 305: 1
1. Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

Preek
Zingen

ELB 218
1.Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
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naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
2.Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
3.Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
Inzameling van de gaven
Kinderen komen terug uit de nevendienst
Diaconale voorbede wordt gevraagd voor….
Dankgebed en voorbeden
De kinderen uit de oppasdienst kunnen worden gehaald
Zingen

Lied 308
1. In Christus is noch west noch oost,
in Hem noch zuid noch noord,
één broederschap rust in zijn troost,
één wereld in zijn woord.
2. Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.
3. Broeders, één band is 't die ons bindt
vanwaar en wie ge ook zijt;
wie onze Vader dient als kind,
is Christus toegewijd.
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Zegen
5 van 6

Eén Adam

Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen

Orgelspel

6 van 6

Eén Adam

