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Welkom en mededelingen 
 
Gezang 170,1.2.6 – Meester, men zoekt u wijd en zijd, 
Meester, men zoekt U wijd en zijd, 
komend langs velerlei wegen. 
Oudren gaan rustig welbereid 
jongeren aarzlend U tegen. 
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht, 
eens vindt Ge ons moe en zonder 
kracht, 
hunkerend naar uwe zegen. 
 

Arts aller zielen, 't is genoeg, 
als Gij ons neemt in uw hoede. 
Heel toch de wond, die 't leven sloeg, 
laat ons niet hooploos verbloeden. 
Spreek slechts één woord, één woord 
met macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede.

Koning, verheugd geloven wij 
wat uw getuigen verkonden: 
slechts onder uwe heerschappij 
heeft ons hart vrede gevonden. 

Daarom zoekt U elk mensenkind; 
zoek, Herder, mij, opdat ik vind; 
anders zo ga ik te gronde. 

 
Persoonlijk gebed 
Wijding en groet 
 
Psalm 67,1.2 – God zij ons gunstig en genadig 
God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons 't gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde elk uw weg 
aanvaarde 
en tot U zich wend', 
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 
 

De volken zullen U belijden, 
o God, U loven al te zaam! 
De landen zullen zich verblijden 
en juichen over uwen naam. 
Volken zult Gij rechten, 
hun geding beslechten 
in gerechtigheid, 
volken op deez' aarde, 
die uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 

 
Lezing van de wil van God uit Romeinen 8,12-17 (BGT) 
12 Vrienden, wij mogen ons niet langer laten leiden door onze slechte verlangens. 
13 Want wie luistert naar zijn slechte verlangens, eindigt in de eeuwige dood. 
Maar wie dankzij de Geest een eind maakt aan zijn slechte gedrag, die zal voor 
eeuwig leven.14 Als we ons laten leiden door Gods Geest, dan zijn we Gods 
kinderen. 15 God heeft ons niet zijn Geest gegeven om weer bange slaven van ons 
te maken. Nee, God heeft ons zijn Geest gegeven om van ons zijn kinderen te 
maken. En als Gods kinderen bidden wij: ‘Abba, Vader!’ 16 De heilige Geest geeft 
ons de zekerheid dat we Gods kinderen zijn.17 God heeft aan Christus het 
volmaakte leven gegeven. En dat wil hij ook aan ons geven, omdat ook wij zijn 
kinderen zijn. Wij horen bij Christus. Nu moeten we nog lijden, net als hij. Maar 
straks zullen we voor eeuwig leven, samen met hem. 



Psalm 97,6 – Gods heil, Gods glorie staat licht als de dageraad 
Gods heil, Gods glorie staat 
licht als de dageraad 
reeds voor het oog te gloren 
van wie Hem toebehoren. 
Een vreugde van de HEER 

stroomt in hun harten neer. 
Gij die rechtvaardig zijt, 
weest in de HEER verblijd. 
Zijn naam zij lof en eer! 

 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Eerste Lezing Jesaja 25, 6-9 (NBV) 
6 Op deze berg richt de HEER van de hemelse machtenvoor alle volken een 
feestmaal aan:uitgelezen gerechten en belegen wijnen,een feestmaal rijk aan 
merg en vet,met pure, rijpe wijnen.7 Op deze berg vernietigt hij het waasdat alle 
volken het zicht beneemt,de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.8 Voor altijd 
doet hij de dood teniet.God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,de smaad 
van zijn volk neemt hij van de aarde weg– de HEER heeft gesproken.9 Op die dag 
zal men zeggen: ‘Hij is onze God!Hij was onze hoop: hij zou ons redden.Hij is de 
HEER, hij was onze hoop.Juich en wees blij: hij heeft ons gered! 
 
Tweede lezing Matteüs 8, 5-13 (NBV) 
5 Toen hij Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar hem toe die hem 
om hulp smeekte. 6 ‘Heer,’ zei hij, ‘mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt 
hevige pijn.’ 7 Jezus antwoordde hem: ‘Ik zal meegaan en hem genezen.’ 8 Daarop 
zei de centurio: ‘Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, u hoeft 
alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. 9 Ook ik ben iemand die onder 
andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een 
soldaat zeg: “Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere: “Kom!” dan komt hij, en als 
ik tegen mijn dienaar zeg: “Doe dit!” dan doet hij het.’ 10 Toen Jezus dit hoorde, 
verbaasde hij zich en hij zei tegen degenen die hem volgden: ‘Ik verzeker jullie: bij 
niemand in Israël heb ik zo’n groot geloof gevonden. 11 Ik zeg jullie dat velen uit 
het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen 
aanliggen in het koninkrijk van de hemel, 12 maar de erfgenamen van het 
koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij 
jammeren en knarsetanden.’ 13 Tegen de centurio zei Jezus: ‘Ga naar huis. Zoals u 
het geloofd hebt, zo zal het gebeuren.’ Op hetzelfde moment genas zijn slaaf. 
 
Gezang 51,1.2.3 – Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom, – 
Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom, - 
want mijn leven is onder de macht 
gesteld 
van de Heer die mijn dagen en 
nachten telt 
en de Heer zegt 'kom' en ik kom. 
 

O mijn God, Gij zegt 'ga' en ik ga, 
Gij zegt 'ga' en ik ga, laat mij niet 
alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de 
geest om mij heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta.

 



Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt, 
ik zeg 'kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
                      
Tekstlezing: Mattheüs 8,10 - Toen Jezus dit hoorde (die gelijkenis van die 
Romeinse militair), verbaasde hij zich en zei tegen degenen die hem volgden: “Ik 
verzeker jullie: bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden!” 
 
Preek: HET GROTE GELOOF ... 
 
Psalm 146,3.4.5 – Heil wien Jakobs God wil bijstaan, heil die God ter hulpe riep! 
Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 
 

Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft den gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet.

Wees en weduw en ontheemde 
doet Hij wonen op zijn erf. 

Hij behoedt de weg der vreemden, 
maar leidt bozen in 't verderf. 

Eeuwig Koning is de HEER! 
Sion, zing uw God ter eer! 

 
Dankzegging en voorbeden 
 
Collecte 
 
Gezang 27,1.2.3.6 – De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan, 
De Heer richt op zijn berg een maaltijd 
aan, 
van spijs en merg, van uitgelezen wijnen; 
van heind' en ver zal men aan tafel gaan, 
de Heer is gul en goed voor al de zijnen. 
 

Gezuiverd en belegen is de wijn, 
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen; 
op deze berg zal 't feestlijk toeven zijn, 
hier leidt de Heer ons heen langs alle 
wegen. 

Op deze berg neemt Hij de sluier weg 
waar alle volkeren mee zijn omwonden; 
de duisternis zal worden afgelegd, 
geheimen opgeklaard, boeien 
ontbonden. 
 

Dit zeiden zijn profeten in zijn geest; 
de bankring van de dood zal zijn gebroken, 
de smaad van Israël wordt uitgewist; 
zo zal het gaan, want zo heeft Hij 
gesproken. 

Zegen 


