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Votum en groet 

LvK Lied 135:2 en 3 Hij die heerst op ’s hemels troon, en: Lof aan U die eeuwig leeft - 

Lezing van de wet 

Gebed  

Lezen: Luk.2:21 en 22-24 en Gal. 3:6-14; en 3:23-4:7  

Tekst: vers 4b en 5a, de woorden “onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen 

van de wet” 

Verkondiging 

Tijdens de preek wordt ook nog voorgelezen: 

(A):  

- Lucas 2:39: “Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, 

naar hun woonplaats Nazareth”. 

- Gal. 3:23: “Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt; we leefden in gevangenschap tot het 

geloof geopenbaard zou worden”. 

- Gal.3:24: “… de wet hield toezicht op ons…. 

- Gal.3:25:”Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht”. 

- Gal.4:2:”Hij (onmondig kind / slaaf) staat onder voogdij en toezicht….” 

(B): 

Filip. 2:6-8: “Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand 

van.                                                                                                                                      

Hij nam de gestalte aan van een slaaf (!) en werd gelijk aan een mens.               

En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd, en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis”. 

(C): 

Gal.4:5: ”Gods Zoon, door God) gezonden om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij Zijn kinderen zouden 

worden”. 

(D): 

Mat.5:17-19 (etc.) 

(E ): 

Luc. 10:25-28 (etc.) 

(F): 

Gal’. 3:2:”Ik wil maar één ding van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven, óf door te 

luisteren en te geloven? “. 

(G): 

Gal.3:5: ”Geeft God u de Geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? 

Of geeft Hij ze omdat u naar Hem luistert en op Hem vertrouwt?”. 

Na de preek: GK06 Gez. 141:3 Lof, eer en prijs zij God 

Dankzegging, gebed. Voorbeden 

Moment voor geven van gaven 

Slotzang: Opwekking 710 Zegen mij    

Zegen.  

 


