Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen

Serie ‘de sacramenten’ deel III

Thema:

Serie ‘de sacramenten’ deel III (Pnr. 828)

Uitgesproken op

30 januari 1994

Heid.Cat. Zondag 27b

in de Oude Kerk te Zoetermeer

3e van 4 leerdiensten over de sacramenten aan de hand van de Heidelberger Catechismus
(leerboekje uit de 16 eeuw) Zondag 27b vraag en antwoord 74.
Orde van de dienst:
Welkom
Stil gebed
Zingen

Psalm 71: 4, 9 en 10
4 Sinds mij mijn moeder had ontvangen
en vormde in haar schoot,
waart Gij mijn hulp in nood.
U Heer, U loven mijn gezangen;
verlosser van mijn leven,
uw naam zij hoog verheven.

Bemoediging en Groet
9 Ik roem de grootheid van uw daden,
ik meld aan iedereen
uw recht, uw recht alleen.
Gij weest mij reeds als kind uw paden;
nog prijs ik U, ik zegen,
o Heer, uw wondre wegen.
10 Maak m'in mijn grijsheid niet onmondig.
Verlaat mij niet te zeer,
maar gun mij stem, o Heer,
dat ik een nieuw geslacht verkondig
uw grootheid en uw sterkte,
al wat uw arm bewerkte..
Geloofsbelijdenis
Zingen

Gezang 330: 1
1 Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

Gebed
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Genesis 17: 9-13 (NBG 1951)

9

Voorts zeide God tot Abraham: En wat u aangaat, gij zult mijn verbond houden, gij en uw
nageslacht, in hun geslachten. 10Dit is mijn verbond, dat gij zult houden tussen Mij en u en uw
nageslacht: dat bij u al wat mannelijk is besneden worde; 11gij zult het vlees van uw voorhuid
laten besnijden, en dat zal tot een teken van het verbond zijn tussen Mij en u. 12Wie acht
dagen oud is, zal bij u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten: zowel wie in
uw huisgeboren is, als wie van enige vreemdeling voor geld is gekocht, doch niet van uw
nageslacht is. 13Wie in uw huis geboren is en wie door u voor geld gekocht is, moet
voorzeker besnedenworden; zo zal mijn verbond in uw vlees zijn tot een eeuwig verbond.
Zingen

Psalm 105: 1 en 3
1. Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.
3 God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Heidelberger Catechismus Zondag 27b
Preek
Zingen

Gezang 341
1 Gij hebt uw woord gegeven
nog voor ik U iets vroeg,
dat is voor heel mijn leven,
ja voor de dood genoeg.
Uw woord is daad, o Vader,
werd brood in de woestijn,
werd mens en is mij nader
dan wie mijn naasten zijn.
2 Nu ik U heb gegeven
mijn woord op deze dag,
geef dat met heel mijn leven
ik daarvoor instaan mag,
dat ik het in mijn daden
waarmaak aan iedereen.
Maak zichtbaar uw genade
door mij en om mij heen.
3 God, die uw woord gegeven,
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uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
van wie U kent herschept,wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen

Psalm 87
1 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.
2 Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!
3 God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.
4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansen de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: ”In u zijn al onze fonteinen”.

Zegen
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