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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 31:4 EN 15 
'k Beveel mijn geest in Uwe handen; 
Gij, God der waarheid, Gij, 
O Heer', verlostet mij. 
Ik haat hen, die het reukwerk branden 
Ter eer van valse goden; 
Op U steun ik in noden. 
 
Hoe groot is 't goed, dat Gij zult geven 
Hem, wiens oprechte geest 
Op U betrouwt, U vreest! 
Hoe groot is 't heil, dat G' in dit leven, 
Ver boven beed' en wensen, 
Reeds wrocht voor 't oog der mensen! 

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE  

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  LUKAS 23:44 – 56  

HEBREEËN 2:9 – 18 

GEBED  



INZAMELING VAN DE GAVEN  

ZINGEN PSALM 39:3, 4 EN 5 
"O Heer', ontdek mijn levenseind aan mij, 
Mijn dagen zijn bij U geteld. 
Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij; 
Een handbreed is mijn tijd gesteld, 
Ja, die is niets; want, schoon de mens zich vleit, 
De sterkst, is enkel ijdelheid." 
 
Gaat niet de mens, als in een beeld, daarheen, 
Gelijk een schaduw, die verdwijnt? 
Men woelt vergeefs; men brengt met zorg bijeen, 
Al wat op aard' begeerlijk schijnt; 
En niemand is verzekerd, wie eens al 
Die goedren naar zich nemen zal." 
 
Nu dan, o Heer', wat is 't, dat ik verwacht? 
Mijn hope staat op U alleen. 
Verlos mij, door Uw onweerstaanbre kracht, 
Van al mijn ongerechtigheen, 
En stel mij niet, getrouwe Toeverlaat, 
Den dwazen stervling tot een smaad. 

VERKONDIGING  HC ZONDAG 16:40  – 42 
40. Waarom heeft Christus Zich tot in de dood 
moeten vernederen? 
41. Waarom is Hij begraven geworden? 
42. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe 
komt het, dat wij ook moeten sterven? 

ZINGEN PSALM 16:5 EN 6 
Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. 
Mijn tong, mijn eer, zingt Godgewijde tonen, 
Ook zal mijn vlees, thans afgesloofd, ten spijt 
Des vijands in den grafkuil zeker wonen. 
Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten, 
Uw heilge zal van geen verderving weten. 
 
Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend, 
Waarvan in druk 't vooruitzicht mij verheugde. 
Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend, 
Schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde. 
De lieflijkheen van 't zalig hemelleven 
Zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 68:10 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 



Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
Zelfs bij het naadren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 

ZEGEN  
 


