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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 25:7 
Gods verborgen omgang vinden 
zielen, waar Zijn vrees in woont; 
't heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 
naar Zijn vreêverbond, getoond. 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, Die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE  

ZINGEN PSALM 72:4 
't Rechtvaardig volk zal welig groeien; 
daar twist en wrok verdwijnt, 
zal alles door de vrede bloeien, 
totdat geen maan meer schijnt. 
Van zee tot zee zal Hij regeren, 
zover men volk’ren kent; 
men zal Hem van d' Eufraat vereren, 
tot aan des aardrijks end. 

SCHRIFTLEZING  1 KORINTHE 15:1 – 20 

GEBED  

ZINGEN PSALM 118:12 EN 13 
Dit is de dag, de roem der dagen, 
die Isrels God geheiligd heeft. 
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och HEER', geef thans Uw zegeningen, 
och HEER', geef heil op deze dag, 
och, dat men op deez' eerstelingen 
een rijke oogst van voorspoed zag! 



 
Gezegend zij de grote Koning, 
Die tot ons komt in 's HEEREN Naam; 
wij zeeg’nen u uit 's HEEREN woning, 
wij zegenen u al te zaam. 
De HEER' is God, door Wie w' aanschouwen 
het vrolijk licht na bang gevaar. 
Bindt d' offerdieren dan met touwen 
tot aan de hoornen van 't altaar. 

VERKONDIGING  1 KORINTHE 15:1 – 20 
De opstandig van Christus en de opstandig van 
de doden 

ZINGEN PSALM 68:2 
Maar 't vrome volk, in U verheugd, 
zal huppelen van zielevreugd, 
daar zij hun wens verkrijgen. 
Hun blijdschap zal dan onbepaald, 
door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt, 
ten hoogste toppunt stijgen. 
Heft Gode blijde psalmen aan; 
verhoogt, verhoogt voor Hem de baan, 
laat al wat leeft Hem eren! 
Bereidt de weg, in Hem verblijd, 
die door de vlakke velden rijdt: 
Zijn Naam is HEER' der heren. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 22:13 EN 16 
Ik loof eerlang U in een grote schaar, 
en wat ik U beloofd' in 't heetst gevaar, 
betaal ik op het heilig dankaltaar, 
bij die U vrezen. 
't Zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, 
ten dis geleid.  
Wie God zoekt, zal Hem prijzen. 
Zo leev' Uw hart door 's hemels gunstbewijzen 
in eeuwigheid! 
 
Zij komen aan, door Godd’lijk licht geleid, 
om 't nakroost, dat de Heer' wordt toebereid, 
te melden 't heil van Zijn gerechtigheid 
en grote daden. 

ZEGEN  
 


