
 
Orgelspel tijdens het binnendragen: Psalm 43 
 
Stil gebed 
 
Inleidend woord en votum 
 
Zingen: Psalm 85 vers 4 
 
Dan wordt genâ van waarheid blij ontmoet; 
De vrede met een kus van 't recht gegroet; 
Dan spruit de trouw uit d' aarde blij omhoog; 
Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog; 
Dan zal de HEER ons 't goede weer doen zien; 
Dan zal ons 't land zijn volle garven biên; 
Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht, 
Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt. 
 
Persoonlijk woord door Johan van Renswoude 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Filippenzen 3: 1-16 
 
1 Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te 
schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. 
2 Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. 
3 Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus 
Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. 
4 Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen; als iemand anders 
denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer: 
5 besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, 
een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, 
6 wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft 
die in de wet is, onberispelijk. 
7 Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus' wil als schade 
beschouwd. 
8 Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van 
de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren 
heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, 
9 en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, 
maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God 
door middel van het geloof; 
 
 
 
 

 
10 opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de 
gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, 
11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. 
12 Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om 
het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. 
13 Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, 
14 maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat 
voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven 
is, in Christus Jezus. 
15 Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid 
hebben; en als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. 
16 Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, 
aten wij eensgezind zijn. 
 
Zingen: Psalm 25 vers 2 
 
HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
 
Overdenking n.a.v. Filippenzen 3: 12-14 
 
12 Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar 
om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. 
13 Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, 
14 maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat 
voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven 
is, in Christus Jezus. 
 
Zingen: Psalm 23 vers 1 en 3 
 
De God des heils wil mij ten Herder wezen; 
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. 
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 
Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden. 
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden 
In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden. 
 
 
 
 



 
Gij zalft mijn hoofd; Gij doet mijn blijdschap groeien, 
En van Uw heil mijn beker overvloeien. 
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven, 
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven; 
Zodat ik in het heilig huis des HEEREN, 
Een lange reeks van dagen, blijf verkeren. 
 
Gebed 
 
Zingen: Psalm 89 vers 7 en 8 
 
Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden; 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 
 
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen, 
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen; 
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 
En onze Koning is van Isrels God gegeven. 
 
Zegenbede 
 
Orgelspel tijdens het uitdragen: Psalm 84  
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