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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 105:1 EN 5 
Looft, looft verheugd de HEER' der Heren, 
aanbidt Zijn Naam en wilt Hem eren! 
Doet Zijne glorierijke daân 
alom de volkeren verstaan, 
en spreekt met aandacht en ontzag 
van Zijne wond’ren dag aan dag. 
 
God zal Zijn waarheid nimmer krenken,  
maar eeuwig Zijn verbond gedenken.  
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht.  
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,  
bevestigt Hij van kind tot kind. 

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE  

ZINGEN PSALM 32:3 
'k Bekend', o HEER', aan U oprecht mijn zonden; 
'k verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden, 
maar ik beleed na ernstig overleg 
mijn boze daân: Gij naamt die gunstig weg. 
Dies zal tot U een ieder van de vromen 
in vindenstijd met ootmoed smekend komen. 
Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, 
hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. 

SCHRIFTLEZING  ROMEINEN 4:13 – 25 

GEBED  

ZINGEN PSALM 25:2 
HEER', ai, maak mij Uwe wegen 
door Uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' Uw treden wendt: 



leid mij in Uw waarheid, leer 
ijv’rig mij Uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o HEER', 
'k blijf U al de dag verwachten. 

VERKONDIGING  ROMEINEN 4:13 – 25 
Gerechtvaardigd uit het geloof 

ZINGEN PSALM 65:2 EN 3 
Een stroom van ongerechtigheden 
had d' overhand op mij, 
maar ons weerspannig overtreden 
verzoent en zuivert Gij. 
Welzalig, die Gij hebt verkoren, 
die G' uit al 't aards gedruis 
doet naad’ren en Uw heilstem horen, 
ja, wonen in Uw huis. 
 
Daar zal ons 't goede van Uw woning 
verzaden reis op reis 
en 't heilig deel, o grote Koning, 
van Uw geducht paleis! 
Gij, Gij zult vreselijke dingen 
ons in gerechtigheid 
doen horen en ons blij doen zingen 
van 't heil, voor ons bereid. 

LEZING VAN HET FORMULIER VIERING HEILIG AVONDMAAL 

ZINGEN PSALM 34:4 EN 11 
Des HEEREN engel schaart 
een onverwinb’re hemelwacht 
rondom hem, die Gods wil betracht: 
dus is hij wél bewaard. 
Komt, smaakt nu en beschouwt 
de goedheid van d' Alzegenaar! 
Welzalig hij, die in gevaar 
alleen op Hem betrouwt! 
 
De HEER' verlost en spaart 
Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt. 
Het zal, door Hem in gunst beschouwd, 
niet schuldig zijn verklaard. 

GEBED  

VIERING HEILIG AVONDMAAL ZINGEN AAN DE TAFELS  

PSALM 103:2, 5 EN 6 (EN 7) 
Loof Hem, die u al wat gij hebt misdreven, 
hoeveel het zij, genadig wil vergeven, 
uw krankheên kent en liefderijk geneest; 



Die van 't verderf uw leven wil verschonen, 
met goedheid en barmhartigheên u kronen, 
Die in de nood uw Redder is geweest. 
 
Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden 
noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden: 
Hij is het, die ons Zijne vriendschap biedt. 
Hij handelt nooit met ons naar onze zonden, 
hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden: 
Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. 
 
Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen, 
zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen, 
de gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan. 
Zo ver het west verwijderd is van 't oosten, 
zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten, 
van ons de schuld en zonden weggedaan. 
 
Geen vader sloeg met groter mededogen 
op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, 
dan Isrels HEER' op ieder, die Hem vreest. 
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, 
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 
en dat wij stof van jongs af zijn geweest. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 93:4 
Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER', 
eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer! 

ZEGEN  

  

PRAKTISCHE ZAKEN 1E COLLECTE: KERK  

2E COLLECTE: KERK 
 


