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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 93:2, 3 EN 4 
Gij hebt Uw troon van eeuwigheid gegrond. 
De waatren, Heer', verheffen zich in 't rond; 
Rivier en meer verheffen hun geruis; 
Het siddert al op 't woedend stroomgedruis. 
 
Maar, Heer', Gij zijt veel sterker dan 't geweld 
Der waatren, dien Uw almacht palen stelt 
De grote zee zwijgt op Uw wenk en wil, 
Hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil. 
 
Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 
De heiligheid is voor Uw huis, o Heer', 
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS   

ZINGEN PSALM 86:6 
Leer mij naar Uw wil te handlen, 
'k Zal dan in Uw waarheid wandlen; 
Neig mijn hart, en voeg het saam, 
Tot de vrees van Uwen Naam. 
Heer', mijn God, ik zal U loven, 
Heffen 't ganse hart naar boven; 
'k Zal Uw Naam en majesteit 
Eren tot in eeuwigheid. 

SCHRIFTLEZING  1 TIMOTHEÜS 4:1 – 18 

GEBED  

INZAMELING VAN DE GAVEN  

ZINGEN PSALM 89:7 EN 9 
Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 



Zij wandlen, Heer', in 't licht van 't Goddlijk 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 hebt weleer van hem, dien Gij geheiligd hadt, 
Gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat: 
"Ik heb bij enen held voor Isrel hulp beschoren, 
Hem uit het volk verhoogd; hem had Ik uitverkoren; 
'k Heb David, Mijnen knecht, Mijn gunsteling  
      gevonden 
En hem met heilge zalf aan Mij en 't rijk verbonden." 

VERKONDIGING  DL HOOFDSTUK V:9 – 11 
9. De uitverkorenen zijn verzekerd van de 
bewaring tot de zaligheid; 
10. Deze verzekerdheid komt voort uit een 
waar geloof aan Gods beloften; 
11. Dit volle vertrouwen voelen Gods kinderen 
echter niet altijd. 

ZINGEN PSALM 3:2 EN 3 
Maar, trouwe God, Gij zijt 
Het schild, dat mij bevrijdt, 
Mijn eer, mijn vast betrouwen; 
Op U vest ik het oog; 
Gij heft mijn hoofd omhoog, 
En doet m' Uw gunst aanschouwen. 
'k Riep God niet vruchtloos aan; 
Hij wil mij niet versmaan. 
In al mijn tegenheden; 
Hij zag van Sion neer, 
De woonplaats van Zijn eer, 
En hoorde mijn gebeden. 
 
Ik lag en sliep gerust, 
Van 's Heeren trouw bewust, 
Tot ik verfrist ontwaakte; 
Want God was aan mijn zij'; 
Hij ondersteunde mij 
In 't leed, dat mij genaakte. 
Ik zal, vol heldenmoed, 
Daar mij Zijn hand behoedt, 
Tienduizenden niet vrezen; 
Schoon ik, van alle kant, 
Geweldig aangerand 
En fel geprangd moog' wezen. 

DANKGEBED  



ZINGEN PSALM 138:4 
Als ik, omringd door tegenspoed, 
Bezwijken moet, 
Schenkt Gij mij leven. 
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 
Uw rechterhand 
Zal redding geven. 
De Heer' is zo getrouw als sterk, 
Hij zal Zijn werk 
Voor mij volenden, 
Verlaat niet wat Uw hand begon, 
O Levensbron, 
Wil bijstand zenden. 

ZEGEN  
 


