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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 108:1 
Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
is tot Uw dienst en lof bereid; 
'k zal zingen voor de Opperheer, 
'k zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in de dageraad ontwaken 
en met gezang mijn God genaken. 

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE  

ZINGEN PSALM 51:4 EN 5 
Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel, 
nu gans melaats, zal rein zijn en genezen. 
Was mij geheel, zo zal ik witter wezen, 
dan sneeuw, die vers op 't aardrijk nederviel. 
Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd; 
laat uit Uw mond mij stof tot blijdschap horen; 
zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart verheugd, 
en in mijn geest de ware rust herboren. 
 
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  2 KORINTHE 11:30 – 12:10 

GEBED  



ZINGEN PSALM 16:3 EN 6 
Getrouwe Heer', Gij wilt mijn goed, mijn God, 
mijn erfenis en 't deel mijns bekers wezen. 
Gij onderhoudt gestaag het heuglijk lot, 
dat Gij, zo mild, voor mij hebt uitgelezen. 
De schoonste plaats mat Gij met ruime snoeren; 
o heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. 
 
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 lieflijkheên van 't zalig hemelleven 
zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven. 

VERKONDIGING  2 KORINTHE 12:9A 
“Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade 
is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in 
zwakheid volbracht.” 

ZINGEN PSALM 85:3 
Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft; 
Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft, 
Zijn gunstgenoot, van blijden troost en vreê, 
mits hij niet weer op 't spoor der dwaasheid treê. 
Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't geslacht, 
hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht; 
opdat er eer in onzen lande woon', 
en zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'. 

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  
 


