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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 69:14 
Gij, hemel, aard' en zee, vermeldt Gods lof; 
Laat al wat leeft Zijn trouw en goedheid prijzen; 
Want God zal aan Zijn Sion hulp bewijzen, 
En Judas steen herbouwen uit het stof. 
Daar zal Zijn volk weer wonen naar Zijn raad, 
God eeuwig hun Zijn volle gunst betonen; 
Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, 
Zij, die Zijn Naam beminnen, erf'lijk wonen. 

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE  

ZINGEN TIEN GEBODEN:6 EN 9 
Vergeef ons onze schulden, Heer'! 
Wij schonden al te snood Uw eer. 
De boosheid kleeft ons altijd aan 
Wie onzer zou voor U bestaan, 
Had Jezus niet voor ons geleen? 
Wij schelden kwijt, die ons misdeen. 
 
Want Uw is 't Koninkrijk, o Heer', 
Uw is de kracht, Uw is al d' eer! 
U, die ons helpen wilt en kunt, 
Die in Uw Zoon verhoring gunt, 
Die door Uw Geest ons troost en leidt, 
U zij de lof in eeuwigheid. 

SCHRIFTLEZING  EFEZE 5:15 – 6:4 

GEBED  

LEZING VAN HET FORMULIER BEDIENING 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." 

FORMULIERGEBED  

BEDIENING HEILIGE DOOP  

ZINGEN PSALM 105:5 
God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
Tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
Bevestigt Hij van kind tot kind. 

DANKGEBED FORMULIER  

INZAMELING VAN DE GAVEN  

ZINGEN PSALM 34:6, 7 EN 8 
Komt, kindren, hoort naar mij, 
Neem mijn' getrouwen raad in acht. 
Ik leer, opdat g' uw plicht betracht, 
Wat 's Heeren vreze zij. 
Hebt gij in 't leven lust 
In dagen, waar men 't goed' in ziet, 
Waarin men vrij is van verdriet, 
Waar niets ons heil ontrust? 
 
Houdt dan uw tong in toom. 
Dat zij nooit schandlijk spreek' of smaal'; 
Dat nooit bedrog of logentaal 
Op uwe lippen koom'. 
Betreedt het rechte spoor; 
Veracht het kwaad; jaagt naar den vree. 
God ziet de vromen, en hun bee 
Geeft Hij altoos gehoor. 
 
God slaat een gram gezicht 
Op bozen, die Hem tegenstaan. 
Hij doet hun naam met hen vergaan 
Door 't hoogste strafgericht. 
Maar Hij ziet gunstig neer 
Op hem, die naar Zijn wetten leeft: 
God is het, Die hem uitkomst geeft, 
Zijn groten Naam ter eer. 

VERKONDIGING  EFEZE 6:1 – 4 
“Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de 
Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder 



(dat is het eerste gebod met een belofte), opdat 
het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. 
En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, 
maar voed hen op in de onderwijzing en de 
terechtwijzing van de Heere.” 

ZINGEN PSALM 79:4 EN 7 
Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven, 
Onz' euveldaad word' ons uit gunst vergeven. 
Waak op, o God, en wil van verder lijden 
Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden. 
Help ons, barmhartig Heer', 
Uw groten Naam ter eer; 
Uw trouw koom' ons te stade; 
Verzoen de zware schuld, 
Die ons met schrik vervult, 
Bewijs ons eens genade! 
 
Zo zullen wij de schapen Uwer weiden, 
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden, 
En zingen van geslachten tot geslachten; 
Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinbre krachten. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 22:16 
Zij komen aan, door Goddlijk licht geleid, 
Om 't nakroost, dat den Heer' wordt toebereid, 
Te melden 't heil van Zijn gerechtigheid 
En grote daden. 

ZEGEN  
 


