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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 108:1 
Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid; 
'k Zal zingen voor den Opperheer, 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in den dageraad ontwaken 
En met gezang mijn God genaken. 

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE  

ZINGEN PSALM 119:3 
Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 
Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken! 
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 
Hoe Uw geboon mij tot Uw liefde wekken. 

SCHRIFTLEZING  LUKAS 22:24 – 30  

2 KORINTHE 2:14 – 3:6 

GEBED  

INZAMELING VAN DE GAVEN  

ZINGEN PSALM 135:1, 2 EN 7 
Prijst den Naam van uwen God, 
's Heeren knechten, hier vergaard; 
Prijst Zijn Naam en wijs gebod, 
Daar g' in 't voorhof staat geschaard, 
En uw ambt bekleedt met eer 
In het huis van onzen Heer'. 
 



God is goed, looft Hem te zaam 
Met gezang en snarenspel. 
Prijst Zijn liefelijke Naam, 
Want de Heer' heeft Israel, 
Zich ten eigendom geschikt, 
Jakob door Zijn heil verkwikt. 
 
Isrel kwam door 's Hoogsten hand 
In 't bezit van hunnen staat. 
God gaf hun gezegend land 
Tot een erv' aan Jakobs zaad. 
Heer', Uw Naam en majesteit, 
Blijven tot in eeuwigheid. 

VERKONDIGING  2 KORINTHE 3:5 – 6A 
“Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets 
te denken, als was het uit onszelf, maar onze 
bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons 
namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van 
het nieuwe verbond te zijn...” 

ZINGEN PSALM 67:1 
D' algoede God zij ons genadig, 
En zegen' ons met overvloed; 
Hij doe Zijn aangezicht gestadig, 
Ons lichten en Hij zij ons goed; 
Opdat elk genegen, 
Zich aan Uwe wegen, 
Op deez' aarde wenn'; 
En de blinde heiden, 
Nu van God gescheiden, 
Eens Uw heil erkenn'. 

BEVESTIGING AMBTSDRAGERS  

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  

ZINGEN PSALM 111:5 
't Is trouw, al wat Hij ooit beval; 
Het staat op recht en waarheid pal, 
Als op onwrikbre steunpilaren. 
Hij is het, die verlossing zond 
Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond 
Met hen in eeuwigheid bewaren. 

ZEGEN  


