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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 93:1 EN 4 
De Heer' regeert; de hoogste Majesteit, 
Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, 
Bevestigt d' aard' en houdt door Zijne hand 
Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 
 
Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 
De heiligheid is voor Uw huis, o Heer', 
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS   

ZINGEN PSALM 98:4 
Laat al de stromen vrolijk zingen, 
De handen klappen naar omhoog; 
't Gebergte vol van vreugde springen 
En hupplen voor des Heeren oog. 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 
De wereld in gerechtigheid; 
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten, 
Wordt in rechtmatigheid geleid. 

SCHRIFTLEZING  MARKUS 9:2 – 29 

GEBED  

INZAMELING VAN DE GAVEN  

ZINGEN PSALM 119:25 EN 85 
Gedenk aan 't woord, gesproken tot Uw knecht, 
Waarop Gij mij verwachting hebt gegeven; 
Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd, 
Dit leert mijn ziel U achteraan te kleven; 
Al 't geen Uw mond aan mij had toegezegd, 
Gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. 



 
O Heer', sla toch op mijn geschrei Uw oog; 
Wil naar Uw woord mijn geest verstandig maken; 
Zie gunstig op mij neder van omhoog; 
Laat mijn gebed voor Uwen troon genaken; 
Red, daar mij 't leed zo diep ter nederboog, 
Red mij naar Uw beloft', en richt mijn zaken. 

VERKONDIGING  HC ZONDAG 7:22 – 23 
22. Wat is dan een christen nodig te geloven? 
23. Hoe luiden die artikelen? 

ZINGEN PSALM 130:3 EN 4 
Ik blijf den Heer' verwachten; 
Mijn ziel wacht ongestoord; 
Ik hoop, in al mijn klachten, 
Op Zijn onfeilbaar woord; 
Mijn ziel, vol angst en zorgen, 
Wacht sterker op den Heer', 
Dan wachters op den morgen; 
Den morgen, ach, wanneer? 
 
Hoopt op den Heer', gij vromen; 
Is Israel in nood, 
Er zal verlossing komen; 
Zijn goedheid is zeer groot. 
Hij maakt, op hun gebeden, 
Gans Israel eens vrij 
Van ongerechtigheden; 
Zo doe Hij ook aan mij. 

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  
 


