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De vrucht van de rechtvaardiging

1 Wij  dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben 

vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.

2  Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen 

door het geloof tot deze genade waarin wij  staan, en 

wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.

3 En dat niet alleen,  maar wij roemen ook in de 

verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking 

volharding teweegbrengt,

4 en de volharding ondervinding en de ondervinding 

hoop.

Schriftlezing Romeinen 5 vers 1 - 11
Herziene Statenvertaling

5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God 

in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die 

ons gegeven is.

6  Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op 

de bestemde tijd voor goddelozen gestorven.

7 Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een 

rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft 

iemand de moed om voor de goede mens te sterven.

8 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat 

Christus  voor ons gestorven is toen wij nog zondaars 

waren.

Schriftlezing Romeinen 5 vers 1 - 11
Herziene Statenvertaling

9 Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn 

door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de 

toorn.

10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God 

verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te 

meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, 

omdat wij verzoend zijn.

11 En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door 

onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de 

verzoening ontvangen hebben.

Schriftlezing Romeinen 5 vers 1 - 11
Herziene Statenvertaling
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De kinderen van 4, 5 en 6 jaar kunnen nu 

naar de kindernevendienst gaan.
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Romeinen 5 vers 3b 

“…wij prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, 

omdat we weten dat wellende tot volharding leidt…”

Houd vol!
Verkondiging
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Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen

voor alles wat U doet voor mij.

Heer, ik wil daag'lijks U hulde bewijzen

door te leven zoals Gij.

Ik wil de weg gaan, die U hebt gewezen.

U zult mij steeds weer

de kracht daarvoor geven.

Dank Heer, dat ik in de hemel woon

en met U zitten mag op de troon.

Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
Zingen tijdens de collecte

Dank Heer, dat ik nu niet stil hoef te wachten

op alle dingen die komen gaan.

Maar strijden mag tegen duivelse machten

en overwinnen in uw naam.

Dank Heer, dat ik zo het doel mag bereiken.

Dat is: dat ik sprekend op U zal lijken,

dat ied're vijand, die nu nog woedt,

voetbank zal zijn onder uwe voet.

Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
Zingen tijdens de collecte

Dank Heer, dat U boven bidden en denken

in alle dingen rijk voorziet.

Dank, dat U mij uw bescherming wilt schenken,

daartoe uw engelenwacht gebiedt.

Blijdschap en vrede hebt U mij gegeven.

Uw naam zij daarvoor geloofd en geprezen.

U wil ik geven steeds meer en meer.

Glorie en lofprijs, ja, dank en eer.

Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
Zingen tijdens de collecte
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je hoeft niet bang te zijn

al gaat de storm tekeer

leg maar gewoon je hand

in die van onze heer

je hoeft niet bang te zijn

als oorlog komt of pijn

de heer zal als een muur

rond om je leven zijn

Je hoeft niet bang te zijn
Zingen tijdens de collecte

je hoeft niet bang te zijn

al gaan de lichten uit

god is er en hij blijft

als jij je ogen sluit

Je hoeft niet bang te zijn
Zingen tijdens de collecte
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