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GK-gezang 171 :  1 ,  2

Hoor, trouwe Vader, ons gebed
zie op uw Zoon, 
want Hij verliet de hemeltroon
om onze straf te dragen.
Wij bidden: schenk ons hier uw Geest
die schijnen doet
uw woord, een lamp voor onze voet,
het licht voor alle dagen.



GK-gezang 171 :  1 ,  2

Geef aan uw knecht vrijmoedigheid
om naar uw wil te spreken
en laat hem, door uw hand geleid,
de volle waarheid preken,
rust hem zo toe, dat hij ons weidt
en niets ons zal ontbreken.



GK-gezang 171 :  2

Drieenig God, genadig vorst,
U die ons ziet
en luistert naar gebed en lied,
kom ons verstand verlichten.
Geef ons ook inzicht in uw woord,
een open oor,
een hart dat graag uw wetten hoort,
om zich er naar te richten.



GK-gezang 171 :  2

Verkondig Hem die overwon
en satan kwam onttronen;
schenk levend water uit uw bron
dat helder toe komt stromen,
laat blinkend als de zomerzon
uw boodschap tot ons komen.



1 Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u 
het geheim van God te verkondigen, beschikte 
ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid 
of wijsheid. 2 Ik had besloten u geen andere 
kennis te brengen dan die over Jezus Christus –
de gekruisigde. 3 Bovendien kwam ik bij u in al 
mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. 
4 De boodschap die ik verkondigde overtuigde 
niet door wijsheid, maar bewees zich door de 
kracht van de Geest, 5 want uw geloof moest niet 
op menselijke wijsheid steunen, maar op de 
kracht van God.

1  Kor int iërs  2 :  1 -9  



6 Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie 
volwassen is in het geloof. Het is echter niet de 
wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, 
die ten onder zullen gaan. 7 Waar wij over 
spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid, 
een wijsheid waarover God vóór alle tijden 
besloten heeft dat wij door haar zouden delen in 
zijn luister. 8 Geen van de machthebbers van deze 
wereld heeft die wijsheid gekend; zouden ze haar 
wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die 
deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd.

1  Kor int iërs  2 :  1 -9  



9 Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog 
niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, 
wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft 
God bestemd voor wie hem liefheeft.’ 

1  Kor int iërs  2 :  1 -9  



GK-psalm 16 :  1

Bewaar mij, Heer, mijn toeverlaat zijt Gij!
Ik zeg tot U: 'Gij zijt mijn God, mijn Here.
Ja, buiten U is er geen goed voor mij,
er is geen ander die ik wil vereren.
Mijn blijdschap is uw heilig volk op aarde:
hen acht ik hoog, hen houd ik steeds in waarde.'



Zondag 22 ,  vraag en antwoord 57

Welke troost geeft u de opstanding van het vlees?

Dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot 
haar Hoofd Christus opgenomen zal worden, 
maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van 
Christus opgewekt, weer met mijn ziel verenigd 
en aan het verheerlijkt lichaam van Christus 
gelijkvormig zal worden.



Zondag 22 ,  vraag en antwoord 58

Welke troost put u uit het artikel over het eeuwige 
leven?

Evenals ik nu al het begin van de eeuwige 
vreugde in mijn hart voel, zal ik na dit leven 
volkomen heerlijkheid bezitten, die geen oog 
heeft gezien en geen oor heeft gehoord en 
die in geen mensenhart is opgekomen, 
en wel om God daarin eeuwig te prijzen.



GK-psalm 16 :  4 ,  5

Ik prijs de Heer, die mij heeft onderricht,
mijn hart blijft mij ook ’s nachts nog inzicht geven.
Ik stel de Heer steeds voor mijn aangezicht
en wankel niet, want Hij beschermt mijn leven.
Dus zal ik juichend U mijn vreugde tonen,
ja, zelfs mijn vlees zal immer veilig wonen.



GK-psalm 16 :  5

Gij, die mijn ziel van dood en graf bevrijdt,
behoedt mij als uw gunstgenoot voor ’t sterven:
ik zal, door U op ’t levenspad geleid,
de vreugde van uw aangezicht beërven.
Voor immer zal uw rechterhand bevatten
een overvloed van kostelijke schatten.



GK-gezang 175b:  1

allen

Ik geloof in God de Vader,
de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.

mannen en jongens

En in Jezus Christus,
zijnen eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heil'ge Geest,



GK-gezang 175b:  1

vrouwen en meisjes

geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,

mannen en jongens

nedergedaald ter helle;
ten derde dage wederom opgestaan
van de doden;



GK-gezang 175b:  1

vrouwen en meisjes

opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal
om te oordelen
de levenden en de doden.



GK-gezang 175b:  1

mannen en jongens

Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof ene heilige, algemene,
christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;

vrouwen en meisjes

vergeving der zonden;
wederopstanding des vlezes;
en een eeuwig leven.



GK-gezang 175b:  1

allen

Amen, Amen, Amen.



Opwekking 407

O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie
die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal,
dat vol is van uw kracht.



Opwekking 407

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!



Opwekking 407

Als ik bedenk,
hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood
gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis
mijn zonde op zich nam.



Opwekking 407

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!



Opwekking 407

Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol
aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!



Opwekking 407

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!


