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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 118:8 
Gods rechterhand is hoog verheven; 
Des Heeren sterke rechterhand 
Doet door haar daan de wereld beven, 
Houdt door haar kracht Gods volk in stand. 
Ik zal door 's vijands zwaard niet sterven, 
Maar leven, en des Heeren daan, 
Waardoor wij zoveel heil verwerven, 
Elk, tot Zijn eer, doen gadeslaan. 

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE  

ZINGEN PSALM 25:3 
Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
Heer', waarop ik biddend pleit: 
Milde handen, vriendlijk' ogen, 
Zijn bij U van eeuwigheid, 
Sla de zonden nimmer ga, 
Die mijn jonkheid heeft bedreven. 
Denk aan mij toch in gena, 
Om Uw goedheid eer te geven. 

SCHRIFTLEZING  OPENBARING 1 

GEBED  

LEZING VAN HET FORMULIER HEILIGE DOOP 

ZINGEN PSALM 81:12 
"Opent uwen mond, 
Eist van Mij vrijmoedig 
Op mijn trouwverbond; 
Al wat u ontbreekt, 
Schenk Ik, zo gij 't smeekt, 
Mild en overvloedig." 



GEBED FORMULIER 

BEDIENING HEILIGE DOOP  

ZINGEN PSALM 134:3 
Dat 's Heeren zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren Heer'! 

DANKGEBED FORMULIER 

INZAMELING VAN DE GAVEN  

ZINGEN PSALM 95:2, 3 EN 4 
De Heer' is groot, een heerlijk God, 
Een Koning, die het zaligst lot, 
Ver boven alle goon, kan schenken. 
Het diepst van 's aardrijks ingewand, 
Het hoogst gebergt' is in Zijn hand; 
't Is al gehoorzaam op Zijn wenken. 
 
Zijn is de zee; z' is door Zijn kracht, 
Met al het droge voortgebracht; 
't Moet alles naar Zijn wetten horen. 
Komt, buigen w' ons dan biddend neer; 
Komt, laat ons knielen voor den Heer', 
Die ons gemaakt heeft en verkoren. 
 
Want Hij is onze God, en wij 
Zijn 't volk van Zijne heerschappij, 
De schapen, die Zijn hand wil weiden. 
Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 
Verhardt u niet, maar laat u leiden. 

VERKONDIGING  OPENBARING 1:17  – 18 
“En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, 
en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: 
Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en 
de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben 
levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de 
sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.” 

ZINGEN PSALM 103:5 EN 6 
Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden, 
Noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden; 
Hij is het, die ons Zijne vriendschap biedt. 
Hij handelt nooit met ons naar onze zonden; 
Hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden, 
Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. 



 
Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen, 
Zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen, 
De gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan. 
Zo ver het west verwijderd is van 't oosten, 
Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten, 
Van ons de schuld en zonden weggedaan. 

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  
 


