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Welkom en mededelingen 
 
 
Aanvangslied: Psalm 111 : 1 en 5 
 
Van ganser harte loof ik Hem 
in 't midden van Jeruzalem, 
den HEER in 't midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van den HEER, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
 
Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd 
en zijn verbond staat voor altijd, 
een licht hoog op de berg ontstoken. 

Heilig en zeer te duchten is 
zijn naam in de geschiedenis. 
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken. 
 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
 
Zingen: Psalm 124 : 1 en 4 
 
Laat Israël nu zeggen blij van geest: 
Indien de HEER niet bij ons was geweest, 
toen vijandschap rondom was opgestaan, 
indien de HEER niet bij ons was geweest, 
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan. 
 
Die onze boeien slaakt, het is de HEER. 
Die voor de vrijheid waakt, het is de HEER. 
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 
Ons heil is in de naam van God de HEER, 
die God, die aard' en hemel heeft gemaakt. 



Gebod van God 
 
 
Zingen: Psalm 81 : 10, 11 en 12 
 
Maar mijn eigen volk 
was Mij niet terwille. 
Hoogmoed was hun tolk 
en Ik liet hen gaan 
in hun eigen waan 
om hun trots te stillen. 
 
Ga niet van Mij heen, 
volg Mij op Mijn wegen, 
sluit u hecht aaneen. 
Waar gij langs zult gaan 
maak Ik u ruim baan: 
niemand houdt u tegen. 
 
Al wie u verdrukt 
zal Ik af doen deinzen. 
Ik verbreek het juk 
dat uw schouders knelt, 
en het ruw geweld 
zal verering veinzen. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Galaten 5 : 1-13 en 2 Korinthe 3 : 17 
 
 

1Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet 
weer met een juk van slavernij belasten. 
2Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. 
3En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de 
hele wet te onderhouden. 
4U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en 
daarmee bent u uit de genade gevallen. 
5Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid. 
6In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het 
onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is. 
7U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? 
8Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept. 
9Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. 
10Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn; maar hij die u in 
verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is. 
11Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog 
vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis tenietgedaan. 
12Lieten zij die u opruien, zich maar afsnijden! 
13Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die 
aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. 
 

 
 

17De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. 
 



Zingen: Gezang 477 
 
Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
 
 
Verkondiging: “Leven in vrijheid” 
 
 
Zingen: Psalm 18 : 1 en 9 
 
Ik heb U lief van ganser harte, HERE. 
Gij immers zult het onheil van mij weren. 
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij, 
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. 
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, 
mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren, 
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, 
ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd. 
 
Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, 
zijn woord is waar en zuiver t'allen tijde. 
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, 

voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid. 
Want wie is God, dan deze onze HERE? 
Wie is de rots die alles kan trotseren? 
Alleen die God die mij met kracht omgordt, 
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt. 
 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
 
Collecten voor: 1. Diaconie, stille nood in eigen gemeente 
   2. Instandhouding erediensten 
 



Zingen: Gezang 305 
 
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. 
 
O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar 't land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
 
 
Zegen 
 
 
 

 
Koffiedrinken na de dienst 

 
Na afloop van deze dienst is er koffiedrinken in  

Kerkelijk centrum de Wheme.  
Een mooi moment voor ontmoeting en gesprek. 

Van harte welkom! 

 

 

 
In het bijzonder welkom aan allen die voor het eerst of sinds lange tijd in onze 
kerk zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt! 
Dit is een kerkdienst onder verantwoordelijkheid van wijkgemeente 
Dorpskerk: 

scriba: ouderling  J. van der Veen  0341- 254519, 
scribadorpskerk@hervormdnunspeet.nl 
predikant: ds. G. Herwig   0341-252295, gherwig@hervormdnunspeet.nl 
Voor vragen en informatie kunt u terecht bij hen of bij één van de andere   
kerkenraadsleden. Zie ook de website: www.hervormdnunspeet.nl.  
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