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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 81:1 EN 2 
Zingt nu blij te moê 
't machtig Opperwezen 
ene lofzang toe; 
om ons heilgenot 
worde Jakobs God, 
met gejuich geprezen. 
 

Zingt een psalm en geeft 
trommels aan de reien; 
wat in Isrel leeft, 
roep' Zijn grootheid uit. 
Harp en zachte luit 
moet Zijn roem verbreien. 

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE  

ZINGEN PSALM 51:5 
Verberg Uw oog van mijn bedreven kwaad, 
waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. 
Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden, 
en spreek mij vrij van mijne gruweldaad. 
Herschep mijn hart, en reinig Gij, o Heer', 
die vuile bron van al mijn wanbedrijven; 
vernieuw in mij een vaste geest, en leer 
mij aan Uw dienst oprecht verbonden blijven. 

SCHRIFTLEZING  HANDELINGEN 2:1 –  21 

GEBED  

ZINGEN PSALM 119:9 EN 86 
Doe bij Uw knecht weldadigheid, o Heer', 
opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren, 
en dat Uw Geest mij ware wijsheid leer', 
mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren; 
dat mijne ziel de wond’ren zie en eer', 
die in Uw wet alom zich openbaren. 



 
Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, 
gelijk een bron zich uitstort op de velden; 
wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer, 
dan zal mijn tong Uw redenen vermelden; 
want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o Heer'; 
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden. 

VERKONDIGING  HANDELINGEN 2:16  – 21 
Petrus citeert de profeet Joël 

ZINGEN PSALM 86:3 EN 5 
Heer', door goedheid aangedreven, 
zijt Gij mild in 't schuldvergeven. 
Wie U aanroept in de nood, 
vindt Uw gunst oneindig groot. 
Heer', neem mijn gebed ter oren; 
wil naar mijne smeking horen; 
merk naar Uw goedgunstigheên, 
op de stem van mijn gebeên. 
 
Al de heid’nen door Uw handen 
voortgebracht in alle landen, 
zullen tot U komen, Heer', 
bukken voor Uw aanschijn neer, 
en Uw Naam ter ere leven. 
Gij zijt groot en hoog verheven; 
Gij doet duizend wonderheên: 
Gij zijt God, ja Gij alleen. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 108:2 
Ik zal, o Heer', Uw wonderdaân, 
Uw roem de volken doen verstaan; 
want Uwe goedertierenheid 
is tot de heem’len uitgebreid. 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
en leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 

ZEGEN  
 


