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Geloofsbelijdenis van Nicea

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, 
Schepper van de hemel en de aarde, van alle 
zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Here 
Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, 
geboren uit de Vader vóór alle eeuwen, God uit 
God, Licht uit Licht, waarachtig God uit 
waarachtig God; geboren, niet geschapen, één 
van wezen met de Vader; door Hem zijn alle 
dingen geworden. Ter wille van ons mensen en 
van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel 
en vlees geworden door de Heilige Geest uit de 
maagd Maria en is een mens geworden. 



Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius 
Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de 
derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de 
Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan 
de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid 
weerkomen om te oordelen de levenden en de 
doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in 
de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die 
van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met 
de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt 
wordt, die gesproken heeft door de profeten. En 
één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij 
belijden één doop tot vergeving van de zonden. 
Wij verwachten de opstanding van de doden en 
het leven van de komende eeuw. Amen. 





Gebed



Schriftlezing (HSV)

Leviticus 26 : 1 - 17

Beloften van zegen en vloek
1U mag voor uzelf geen afgoden maken, u mag voor uzelf 
geen beeld of gewijde steen oprichten en u mag in uw 
land geen gebeeldhouwde steen zetten om u daarvoor 
neer te buigen, want Ik ben de HEERE, uw God.
2Mijn sabbatten moet u in acht nemen, en voor Mijn 
heiligdom moet u eerbied hebben. Ik ben de HEERE.
3Als u in Mijn verordeningen wandelt en Mijn geboden in 
acht neemt en ze houdt,



Schriftlezing (HSV)

Leviticus 26 : 1 - 17

4dan zal Ik u op zijn tijd regen geven, zodat het land 
zijn opbrengst zal geven en de bomen van het veld 
hun vruchten zullen geven.
5Dan zal de dorstijd bij u tot de wijnoogst duren, en 
de wijnoogst zal tot de zaaitijd duren. U zult uw 
brood tot verzadiging toe eten en onbezorgd in uw 
land wonen. 6Ik zal vrede in het land geven, zodat u 
kunt slapen zonder dat iemand u schrik aanjaagt. Ik 
zal de wilde dieren uit het land wegdoen en geen 
zwaard zal meer door uw land gaan.



Schriftlezing (HSV)

Leviticus 26 : 1 - 17

7U zult uw vijanden achtervolgen en zij zullen door 
het zwaard vóór u neervallen.
8Vijf van u zullen er honderd achtervolgen, en 
honderd van u zullen er tienduizend achtervolgen. 
Uw vijanden zullen door het zwaard vóór u 
neervallen. 9Ik zal Mij naar u toewenden, u 
vruchtbaar en talrijk maken en Mijn verbond met u 
bevestigen. 10Terwijl u nog van de oude oogst van het 
oude jaar eet, kunt u de oude oogst al wegdoen 
vanwege de nieuwe.



Schriftlezing (HSV)

Leviticus 26 : 1 - 17

11Ik zal Mijn tabernakel in uw midden plaatsen en 
Mijn ziel zal niet van u walgen. 12Ik zal in uw midden 
wandelen. Ik zal u tot een God zijn en u zult Mij tot 
een volk zijn. 13Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit 
het land van de Egyptenaren geleid heeft, zodat u 
niet meer hun slaven bent. Ik heb de stangen van uw 
juk gebroken en u rechtop laten gaan.
14Maar als u niet naar Mij luistert en al deze geboden 
niet doet, 



Schriftlezing (HSV)

Leviticus 26 : 1 - 17

15als u Mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel 
van Mijn bepalingen walgt, zodat u geen enkele van 
Mijn geboden doet door Mijn verbond te verbreken,
16dan zal Ik Zelf dit met u doen: Ik zal verschrikking 
over u brengen, tering en koorts, die uw ogen doen 
bezwijken en uw leven doen wegkwijnen. U zult uw 
zaad voor niets zaaien, want uw vijanden zullen het 
opeten. 17Ik zal Mijn aangezicht tegen u keren, zodat 
u door uw vijanden verslagen wordt. Zij die u haten, 
zullen over u heersen. U zult op de vlucht slaan, 
terwijl niemand u achtervolgt.









Verkondiging 

n.a.v. Leviticus 26 : 10

10Terwijl u nog van de oude oogst van het 
oude jaar eet, kunt u de oude oogst al wegdoen 

vanwege de nieuwe.

Thema :
‘Oud maakt plaats  vOOr nieuw’
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Zegen



Een gezegend, 
voorspoedig 

gezond 
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