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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 122:1 
Ik ben verblijd, wanneer men mij 
Godvruchtig opwekt: "Zie wij staan 
gereed, om naar Gods huis te gaan. 
Kom, ga met ons, en doe als wij." 
Jeruzalem, dat ik bemin; 
wij treden uwe poorten in; 
daar staan, o Godsstad, onze voeten. 
Jeruzalem is wél gebouwd, 
wél saâmgevoegd: wie haar beschouwt, 
zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS   

ZINGEN PSALM 43:3 EN 4 
Zend Heer', Uw licht en waarheid neder, 
en breng mij, door die glans geleid, 
tot Uw gewijde tente weder 
dan klimt mijn bange ziel gereder 
ten berge van Uw heiligheid, 
daar mij Uw gunst verbeidt. 
 
Dan ga ik op tot Gods altaren, 
tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
dan zal ik, juichend, stem en snaren 
ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt 
mij eindeloos verheugt. 

SCHRIFTLEZING  MARKUS 9:14 – 29 

GEBED  



ZINGEN PSALM 45:1 EN 2 
Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, 
zal 't schoonste lied van ene Koning zingen, 
terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft, 
is z' als de pen van een, die vaardig schrijft. 
Bemin’lijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven, 
gaat al het schoon der mensen ver te boven; 
genâ is op uw lippen uitgestort, 
dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt. 
 
Gord, gord, o Held, Uw zwaard aan Uwe zijde, 
Uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. 
Vertoon Uw glans, vertoon Uw majesteit; 
rijd zegenrijk in uwe heerlijkheid 
op 't zuiv're woord der waarheid; rijd voorspoedig, 
en heers alom rechtvaardig en zachtmoedig; 
Uw rechterhand zal ’t Godd’lijk rijk behoên, 
en in de krijg geduchte daden doen. 

VERKONDIGING  MARKUS 9:24 
“En meteen riep de vader van het kind onder 
tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te 
hulp.” 

ZINGEN PSALM 68:10 EN 17 
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 naad’ren van de dood, 
volkomen uitkomst geven. 
 
Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 
uit Uw verheven heiligdom, 
aanbidd'lijk Opperwezen! 
't Is Isrels God, die krachten geeft, 
van Wie het volk zijn sterkte heeft: 
looft God; elk moet Hem vrezen. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 150:3 
Looft God naar Zijn hoog bevel, 
met het klinkend cimbelspel, 
looft Hem, op het schel metaal 
van de vrolijke cimbaal; 



looft de Heer', elk moet Hem eren; 
al wat geest en adem heeft, 
looft de Heer', die eeuwig leeft, 
looft verheugd de Heer' der heren. 

ZEGEN  
 


