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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 118:13 
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. 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS   

ZINGEN PSALM 2:4 
"En Ik, die Vorst, met zoveel macht bedeeld, 
zal Gods besluit aan 't wereldrond doen horen. 
Hij sprak tot Mij: "'k Heb heden U geteeld: 
Gij zijt Mijn Zoon, Gij zijt Mijn eengebo-ren”. 
Zeg vrij Uw eis, Ik zal Uw macht verhogen, 
opdat Uw Naam alom ontzaglijk zij; 
het heidendom ligg' voor Uw stoel gebogen 
en 't eind der aard erkenn' Uw heerschappij!" 

SCHRIFTLEZING  HANDELINGEN 9:10  – 22  

ROMEINEN 1:1 – 7 

GEBED  

ZINGEN PSALM 22:14 
Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond; 
haast wendt het zich tot God met hart en mond, 
en waar men ooit de wildste volken vond, 
zal God ontvangen 
aanbidding, eer en dankb’re lofgezangen, 



want Hij regeert 
en zal Zijn almacht tonen: 
Hij heerst, zover de blindste heid’nen wonen, 
tot Hem bekeerd. 

VERKONDIGING  ROMEINEN 1:1 – 7 
De aanhef van de brief Paulus aan de Romeinen 

ZINGEN PSALM 86:5 
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 87:4 
God zal ze zelf bevestigen en schragen 
en op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kind’ren dragen. 

ZEGEN  
 


