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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 118:12 EN 14 
Dit is de dag, de roem der dagen, 
Dien Isrels God geheiligd heeft. 
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och Heer', geef thans Uw zegeningen; 
Och Heer', geef heil op dezen dag; 
Och, dat men op deez' eerstelingen 
Een rijken oogst van voorspoed zag. 
 
Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit. 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's Heeren goedheid loven, 
Want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS   

ZINGEN PSALM 149:5 
Zo zal de heerlijkheid der vromen 
Op 't luisterrijkst te voorschijn komen; 
Zo schenkt Gods goedheid hun begeren. 
Lof zij den Heer' der heren. 

SCHRIFTLEZING  HOOGLIED 4:7 – 16  

JOHANNES 15:1 – 8 

GEBED  

INZAMELING VAN DE GAVEN  



ZINGEN PSALM 45:6 EN 7 
Dan zal de Vorst van al uw schoon getuigen. 
Hij is uw Heer', dies moet g' u voor Hem buigen. 
'k Zie Tyrus dan, die rijke wereldstad, 
U hulde doen en offren schat op schat. 
De Koningstelg, die Hij zijn bruid wil noemen, 
Is meest om haar inwendig schoon te roemen. 
't Borduursel is, naar vorstelijken staat, 
Van louter goud gewerkt in 't praalgewaad. 
 
Straks leidt men haar in statie, uit haar woning, 
In kleding, rijk gestikt, tot haren Koning; 
Zo treedt zij voort met al den maagdenstoet, 
Die haar verzelt, U vrolijk tegemoet. 
Zij zullen blij, geleid met lofgezangen, 
De vreugde voen, die afstraalt van haar wangen. 
Tot zij, waar elk gewaagt van haren lof, 
Ter bruiloft treen in 't koninklijke hof. 

VERKONDIGING  JOHANNES 15:1 – 8 

ZINGEN PSALM 143:10 
Leer mij, o God van zaligheden, 
Mijn leven in Uw dienst besteden; 
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand; 
Uw goede Geest bestier' mijn schreden, 
En leid' mij in een effen land. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 72:9 
De stedelingen zullen bloeien, 
Gelijk het malse kruid. 
Zijn Naam en roem zal eeuwig groeien; 
Ook zal, eeuw in, eeuw uit, 
Het nageslacht Zijn grootheid zingen, 
Zolang het zonlicht schijn', 
Hun zal een schat van zegeningen, 
In Hem, ten erfdeel zijn. 

ZEGEN  
 


