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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 78:1 
Neem, o mijn volk, neem mijne leer ter oren; 
neig oor en hart, om naar mijn stem te horen; 
'k zal met mijn mond u wijze spreuken leren, 
verborgenheên, van ouds af waardig t' eren. 
Mij vloeit een schat van wijsheid uit de mond, 
gelijk een bron, die voortspringt uit de grond. 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS   

ZINGEN PSALM 92:3 
Hoe groot zijn, Heer', Uw werken! 
Hoe ver gaat Uw beleid. 
Gij stelt, met mogendheid, 
elk deel zijn juiste perken. 
Een ziel, aan 't stof gekluisterd, 
beseft Uw daden niet; 
geen dwaas weet, wat hij ziet; 
zijn oordeel is verduisterd. 

SCHRIFTLEZING  HANDELINGEN 2:22 – 24 EN 36 – 41  

1 KORINTHE 2 

GEBED  

ZINGEN PSALM 119:7 EN 9 
'k Heb and’ren al de rechten van Uw mond 
met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. 
Uit al de schat van 't grote wereldrond 
is nooit de vreugd in mijn gemoed gerezen, 
die 'k steeds in Uw getuigenissen vond, 
door mij betracht, en and’ren aangeprezen. 
 



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. 

VERKONDIGING  1 KORINTHE 2:10 EN 12C 
“Aan ons echter heeft God het geopenbaard 
door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt 
alle dingen, zelfs de diepten van God... 
opdat wij zouden weten de dingen die ons 
door God genadig geschonken zijn.” 

ZINGEN PSALM 71:10 EN 11 
Mijn hart zal steeds op U vertrouwen; 
mijn mond vindt tot Uw lof 
gedurig ruimer stof 
en zal Uw recht en heil ontvouwen, 
schoon ik de reeks dier schatten 
kan tellen noch bevatten. 
 
Ik zal blijmoedig henen treden 
in 's Heeren mogendheid; 
mijn hart is uitgebreid, 
o Heer', om Uw gerechtigheden, 
ja die alleen, te prijzen, 
op aangename wijzen. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 72:9 
De stedelingen zullen bloeien, 
gelijk het malse kruid. 
Zijn Naam en roem zal eeuwig groeien; 
ook zal, eeuw in, eeuw uit, 
het nageslacht Zijn grootheid zingen, 
zolang het zonlicht schijn', 
hun zal een schat van zegeningen, 
in Hem, ten erfdeel zijn. 

ZEGEN  
 


