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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 24:1 EN 5 
Al d' aard' en alles wat zij geeft, 
met al wat zich beweegt en leeft, 
zijn 't wettig eigendom des Heeren. 
Hij heeft z', in haren ochtendstond, 
op ongemeten zeên gegrond, 
doorsneden met rivier en meren. 
 
Verhoogt, o poorten, nu den boog! 
Rijst, eeuw’ge deuren, rijst omhoog! 
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen. 
Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 
't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht; 
Hem eren wij met lofgezangen. 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS   

ZINGEN PSALM 47:3 
God vaart, voor het oog, 
met gejuich omhoog; 
't Schel bazuingeluid 
galmt Gods glorie uit. 
Heft den lofzang aan, 
zingt Zijn wonderdaân, 
zingt de schoonste stof, 
zingt des Konings lof, 
met een zuiv’ren galm, 
met een blijden psalm. 
Hij, de Vorst der aard', 
is die hulde waard. 

SCHRIFTLEZING  JOHANNES 16:5 – 15  

HANDELINGEN 1:1 –  11 



GEBED  

ZINGEN PSALM 33:7 EN 9 
De grote Schepper aller dingen 
ziet, uit het ongenaakbaar licht, 
het gans gedrag der stervelingen: 
Niets is bedekt voor Zijn gezicht. 
Uit Zijn vaste woning, 
daar Hij heerst als Koning, 
daar Zijn lof, Zijn eer, 
klinkt door al de bogen, 
zien Zijn Godd’lijk' ogen 
op al 't mensdom neer. 
 
Het briesend paard moet eind’lijk sneven, 
hoe snel het draav' in 't oorlogsveld; 
't Kan niemand d' overwinning geven; 
Zijn grote sterkte baat geen held. 
Neen, de Heer' der heren, 
doet ons triomferen; 
Hij, geducht in macht, 
slaat elk gunstig gade, 
die op Zijn genade 
in benauwdheid wacht. 

VERKONDIGING  HC ZONDAG 18 
46. Wat verstaat u daarmee: “Opgevaren ten hemel”? 
47. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van 
de wereld, zoals Hij beloofd heeft? 
48. Maar zo de mensheid niet overal is waar de 
Godheid is, worden dan de twee naturen in Christus 
niet van elkaar gescheiden? 
49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? 

ZINGEN PSALM 73:1 EN 14 
Ja waarlijk, God is Isrel goed, 
voor hen, die rein zijn van gemoed; 
Hoe donker ooit Gods weg moog' wezen, 
Hij ziet in gunst op die Hem vrezen. 
Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, 
mijn voeten waren in mijn leed, 
schier uitgeweken, en mijn treên 
van 't spoor der godsvrucht afgegleên. 
 
Wie ver van U de weelde zoekt, 
vergaat eerlang en wordt vervloekt. 
Gij roeit hen uit, die afhoereren 
en U den trotsen nek toekeren. 
Maar 't is mij goed, mijn zaligst lot, 
nabij te wezen bij mijn God; 
'k Vertrouw op Hem geheel en al, 
den Heer', Wiens werk ik roemen zal. 



DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 68:9 
Gods wagens, boven 't luchtig zwerk, 
zijn tien- en tienmaal duizend sterk; 
Verdubbeld in getalen; 
Bij hen is Zijne Majesteit, 
een Sinaï in heiligheid, 
omringd van bliksemstralen; 
Gij voert ten hemel op, vol eer; 
De kerker werd Uw buit, o Heer'. 
Gij zaagt Uw strijd bekronen 
met gaven, tot der mensen troost, 
opdat zelfs 't wederhorig kroost 
altijd bij U zou wonen. 

ZEGEN  
 


