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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 95:1 
Komt, laat ons samen Isrels Heer', 
Den rotssteen van ons heil, met eer, 
Met Godgewijden zang ontmoeten. 
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, 
Met een verheven lofgedicht, 
En blijde psalmen, juichend groeten. 

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE  

ZINGEN PSALM 40:4 
Brandofferen, noch offer voor de schuld, 
Voldeden aan Uw eis, noch eer. 
Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o Heer'; 
De rol des boeks is met Mijn Naam vervuld, 
Mijn ziel, U opgedragen, 
Wil U alleen behagen. 
Mijn liefd' en ijver brandt; 
Ik draag Uw heilge wet, 
Die Gij den stervling zet, 
In 't binnenst' ingewand." 

SCHRIFTLEZING  JOHANNES 11:45 – 57 

GEBED  

INZAMELING VAN DE GAVEN  

ZINGEN PSALM 2:1, 2 EN 4 
Wat drift beheerst het woedend heidendom, 
En heeft het hart der volken ingenomen? 
De koningen verheffen zich alom, 
De vorsten zijn vermetel saamgekomen, 
Om God, den Heer', zelfs naar de kroon te steken, 
En tegen Zijn Gezalfde op te staan. 



Zij spreken saam: "Laat ons hun banden breken, 
En van hun juk en touwen ons ontslaan." 
 
Maar d' Opperheer, die Zijn geduchten stoel 
Op starren sticht, en grondvest op de wolken, 
Zal lachen met dat vruchteloos gewoel, 
En spotten met den waan der dwaze volken, 
God zal Zijn wraak ontdekken voor hun ogen. 
Straks gloeit de lucht door 't vlammend bliksemlicht; 
't Is God die spreekt; Hij dondert uit den hoge, 
En jaagt den schrik Zijn haatren in 't gezicht. 
 
"En Ik, die Vorst, met zoveel macht bedeeld, 
Zal Gods besluit aan 't wereldrond doen horen. 
Hij sprak tot Mij: "'k Heb heden U geteeld; 
Gij zijt Mijn Zoon, Gij zijt Mijn een geboren; 
Zeg vrij Uw eis; Ik zal Uw macht verhogen, 
Opdat Uw Naam alom ontzaglijk zij; 
Het heidendom ligg' voor Uw stoel gebogen, 
En 't eind der aard erkenn' Uw heerschappij." 

VERKONDIGING  JOHANNES 11:45 – 57 
De raad besluit om Jezus te doden. 

ZINGEN PSALM 89:8 
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne 
kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon 
dragen 
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen, 
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit 
leven, 
En onze Koning is van Isrels God gegeven. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 118:11 
De steen, dien door de tempelbouwers 
Verachtlijk was een plaats ontzegd, 
Is, tot verbazing der beschouwers, 
Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
Door 's Heeren hand alleen geschied; 
Het is een wonder in onz' ogen: 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 

ZEGEN  
 


