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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 71:10 EN 11 
Mijn hart zal steeds op U vertrouwen. 
Mijn mond vindt tot Uw lof 
gedurig ruimer stof 
en zal Uw recht en heil ontvouwen, 
schoon ik de reeks dier schatten 
kan tellen noch bevatten. 
 
Ik zal blijmoedig henen treden 
in 's HEEREN mogendheid. 
Mijn hart is uitgebreid, 
o HEER', om Uw gerechtigheden, 
ja die alleen, te prijzen 
op aangename wijzen. 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS   

ZINGEN PSALM 113:4 
Wie is aan onze God gelijk, 
Die armen opricht uit het slijk? 
Nooddruftigen van elk verstoten 
goedgunstig opheft uit het stof? 
En hen verrijkt met eer en lof, 
naast prinsen plaatst en wereldgroten? 

SCHRIFTLEZING  ROMEINEN 5:1 – 11 

GEBED  

ZINGEN PSALM 105:2 EN 24 
Juicht elk om strijd met blijde galmen, 
zingt, zingt de Hoogste vreugdepsalmen! 
Beroemt u in Zijn heil’ge Naam; 
dat wie Hem zoeken, nu te zaâm 
hun hart verenen tot Zijn eer, 
en zich verblijden in de HEER'! 



 
Die gunst heeft God Zijn volk bewezen, 
opdat het altoos Hem zou vrezen, 
Zijn wet betrachten en voortaan 
volstandig op Zijn wegen gaan. 
Men roem' dan d' Oppermajesteit 
om zoveel gunst in eeuwigheid. 

VERKONDIGING  ROMEINEN 5:1 – 11 
De vrucht van de rechtvaardiging 

ZINGEN PSALM 72:2 EN 9 
De bergen zullen vrede dragen, 
de heuvels heilig recht. 
Hij zal hun vrolijk op doen dagen 
het heil, hun toegezegd. 
't Ellendig volk wordt dan uit lijden 
door Zijne arm gerukt. 
Hij zal nooddruftigen bevrijden, 
verbrijz’len, wie verdrukt. 
 
De stedelingen zullen bloeien, 
gelijk het malse kruid. 
Zijn Naam en roem zal eeuwig groeien; 
ook zal eeuw in, eeuw uit, 
het nageslacht Zijn grootheid zingen, 
zolang het zonlicht schijn'. 
Hun zal een schat van zegeningen 
in Hem ten erfdeel zijn. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 97:7 
Gods vriend’lijk aangezicht 
heeft vrolijkheid en licht 
voor all' oprechte harten 
ten troost verspreid in smarten. 
Juicht, vromen, om uw lot, 
verblijdt u steeds in God, 
roemt, roemt Zijn heiligheid! 
Zo word' Zijn lof verbreid 
voor al dit heilgenot. 

ZEGEN  

  

PRAKTISCHE ZAKEN 1E COLLECTE: KERK  

2E COLLECTE: KERK 
 


