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Orgelspel



Psalm 84: vers 5

Welkomstwoord

Mededelingen kerkenraad





Stil gebed & groet



Stilte, 

Onze hulp 

& Groet



Psalm 84: vers 6







Gebed van toenadering

Lied 724









Gods 

leefregels



Gebed om verlichting 

met de Heilige Geest



Martin Luther
1483-1546



























Schriftlezing

- Genesis 15: 1 – 6



1Niet lang daarna richtte de HEER zich tot 

Abram in een visioen: ‘Wees niet bang, Abram: 

Ikzelf zal een schild voor je zijn. Je loon zal 

vorstelijk zijn.’ 2‘HEER, mijn God,’ antwoordde 

Abram, ‘wat voor zin heeft het mij te belonen? 

Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit 

zal het eigendom worden van Eliëzer uit 

Damascus. 3U hebt mij immers geen 

nakomelingen gegeven; daarom zal een van 

mijn dienaren mijn erfgenaam worden.’



Luisterlied

4Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: ‘Nee, 

niet je dienaar zal jouw bezittingen erven,   

maar een kind dat jijzelf zult 

verwekken.’ 5Daarop leidde Hij Abram naar 

buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei Hij, ‘en tel 

de sterren, als je dat kunt.’ En Hij verzekerde 

hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw 

nakomelingen.’ 6Abram vertrouwde op 

de HEER en deze rekende hem dit toe als 

rechtvaardigheid.





Schriftlezing

- Romeinen 4: 1 – 5 en 18 - 25



1Wat moeten wij nu zeggen over Abraham, de 

stamvader van ons volk? Wat heeft hij 

ondervonden? 2Indien hij rechtvaardig verklaard zou zijn 

op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop 

kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover 

God, 3want wat zegt de Schrift? ‘Abraham vertrouwde 

op God, en dat werd hem als rechtvaardigheid 

toegerekend.’ 4Iemand die werkt, krijgt zijn loon niet als 

een gunst maar als een recht. 5Maar als iemand zelf 

niets inbrengt, maar wel zijn vertrouwen stelt in Hem die 

de schuldige vrijspreekt, dan wordt zijn vertrouwen hem 

als rechtvaardigheid toegerekend.



18Zelfs toen alle hoop vervlogen was, bleef Abraham 

hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou 

worden, zoals hem was beloofd: ‘Zo talrijk zullen je 

nakomelingen zijn.’ 19Hij was al ongeveer honderd jaar 

oud, maar zijn geloof verzwakte niet als hij dacht aan 

zijn uitgeleefde lichaam en aan Sara’s dode 

schoot. 20Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof 

verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en 

bewees zo eer aan God. 21Hij was ervan overtuigd dat 

God bij machte was te doen wat Hij had beloofd, 22en 

dat geloof werd hem als rechtvaardigheid toegerekend.



23De woorden ‘dat werd hem toegerekend’ zijn 

niet alleen voor hem opgeschreven, 24maar ook 

voor ons, want ook wij zullen als rechtvaardigen 

worden aangenomen omdat we ons vertrouwen 

stellen in Hem die Jezus, onze Heer, uit de dood 

heeft opgewekt: 25Hij die werd prijsgegeven om 

onze zonden en werd opgewekt omwille van 

onze rechtvaardiging.

Zingen Lied 911













Preek



Preek

Sola Fide
Alleen door vertrouwen



Preek
“Abraham vertrouwde op God, en dat 

werd hem als rechtvaardigheid 
toegerekend” (Romeinen 4:3 – NBV21)

“Abraham geloofde God en het werd hem 
tot gerechtigheid gerekend” (Romeinen 

4:3 – NBG 1951)



Vertrouwen geeft hoop



Vertrouwen geeft verbinding



Vertrouwen geeft rust



Een vaste burcht, een toevlucht…





Preek

Zingen Lied 898 (oude melodie): vers 1 en 4



Een vaste burcht is onze God… (couplet 1 en 4)

Een vaste burcht (couplet 1)



Een vaste burcht (couplet 1 - vervolg)



Een vaste burcht (couplet 3)



Een vaste burcht (couplet 4 - vervolg)



Eventuele pastorale mededelingen



Pastorale mededelingen

Gebed



collecteaankondiging

Dankgebed en 

voorbeden 
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Slotzang 440: vers 1 en 4

Ik heb de vast grond gevonden











Zegen
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Een gezegende week gewenst


