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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 99:1 EN 2 
God, de Heer', regeert. 
Beeft, gij volken eert, 
Eert Zijn hoog bestel, 
Die bij Israel, 
Tussen Cherubs woont 
En Zijn grootheid toont; 
Dat zich d' aard bewege. 
Hij is Isrels zege! 
 
God, die helpt in nood, 
Is in Sion groot. 
Aller volken macht, 
Niets bij Hem geacht; 
Buigt u dan in 't stof, 
En verheft met lof 
't Heilig Opperwezen; 
Wilt het eeuwig vrezen. 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS   

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  HANDELINGEN 8:26  – 40 

GEBED  



INZAMELING VAN DE GAVEN  

ZINGEN PSALM 45:3 EN 4 
Uw pijlen, fel van uwen boog gedreven, 
Zijn scherp, en doen gehele volken beven; 
Zij vellen neer wat uw vermogen tart, 
En dringen diep in 's vijands wreevlig hart. 
Gij zult, o God, in eeuwigheid bekleden, 
Den vasten troon van uw gerechtigheden. 
De rijksstaf, dien uw hoge Majesteit 
In 't Godsrijk zwaait, heerst met 
rechtmatigheid. 
 
O God, uw God heeft mild U overgoten; 
Met vreugdezalf, meer dan uw meegenoten, 
Omdat Uw ziel de goddeloosheid haat, 
En 't recht bemint. Uw vorstlijk rijksgewaad 
U toegevoerd uit elpenbenen hoven, 
Vol eedlen geur, doet elk uw hoogheid loven. 
Hoe ruikt de mirr' en kassie wijd en zijd, 
En d' aloe, wier geur uw ziel verblijdt! 

VERKONDIGING  HC ZONDAG 6 
16. Waarom moet Hij een waarachtig en 
rechtvaardig mens zijn? 
17. Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn? 
18. Maar wie is deze Middelaar, die tegelijk 
waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig 
mens is? 
19. Waaruit weet gij dat? 

ZINGEN PSALM 2:6 EN 7 
Vreest 's Heeren macht en dient Zijn Majesteit; 
Juicht, bevend op 't gezicht van Zijn vermogen, 
En kust den Zoon, van ouds u toegezeid; 
Eer u Zijn toorn verdelg' voor aller ogen, 
U op uw' weg tot stof doe wederkeren; 
Wanneer Zijn wraak, getergd door uw gedrag, 
U, onverhoeds, zou door haar gloed verteren, 
Tot staving van Zijn langgehoond gezag. 
 
Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer, 
In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. 
Die Sions Vorst erkennen voor hun Heer'; 
Welzalig zij, die vast op Hem betrouwen. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 56:5 
Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord. 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 



Wat stervling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden; 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord. 

ZEGEN  
 


