
Liturgie avonddienst zondag 1 augustus 2021 

Beste broeders en zusters,  

Hoe zit het eigenlijk met al die geboden en regels uit het Oude Testament? Waarom geven wij 

aan het ene gebod gehoor en is het andere gebod in onbruik geraakt? Waarom weten we ons 

aan de Tien Geboden gebonden, maar niet aan de offerwetgeving? Bij deze vragen wil ik 

zondagavond stilstaan en dat doe ik, naast natuurlijk wat de Bijbel hier zelf over zegt, aan de 

hand van artikel 25 van de NGB. Daarin wordt heel beknopt verwoord hoe de kerk (al vanaf 

de eerste eeuwen) hier tegenaan kijkt. Daarmee verwoordt dit artikel een belangrijke Bijbelse 

lijn. Ik hoop dat dit licht werpt op vragen waar veel christenen tot op de dag van vandaag mee 

kunnen worstelen en vooral dat het aanzet om gehoor te geven aan wat God van ons vraagt.  

Tot zondag! B.A. Belder  

Liturgie    

Organist:  Wilma van der Klooster   
Voorganger:  Ds. B.A. Belder   
   
Aanvangslied : Psalm 118 : 1  

Votum en groet    
Zingen: Op Toonhoogte 171 : 1 en 2 – “Here Jezus, om uw woord”  

Geloofsbelijdenis  
Zingen: Psalm 19 : 5  
Gebed    

Schriftlezing : Mattheus 5 : 17 – 20   
Verkondiging ~ n.a.v. art.25 NGB – de vervulling van de wet.   

Zingen: Op Toonhoogte 231 : 1 en 3 – “Laat me in U blijven”  

Gebed   

Zingen: Psalm 86 : 6  
Zegen   
  

ARTIKEL 25 De vervulling van de Wet   

Wij geloven dat de ceremoniën en de voorafbeeldingen van de Wet hebben afgedaan met de 

komst van Christus en dat aan alle voorafschaduwingen een einde is gekomen, zodat het 

gebruik daarvan onder christenen afgeschaft moet worden. Toch blijft voor ons de waarheid 

en de inhoud ervan in Christus Jezus, in wie zij vervuld zijn. Intussen maken wij nog gebruik 

van de getuigenissen uit de Wet en de Profeten om ons in het Evangelie te bevestigen en ook 

om ons leven te richten naar alles wat betamelijk is, tot eer van God, naar zijn wil.  

 
 


