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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 77:7 EN 8 
'k Zal gedenken, hoe voor dezen 
Ons de Heer' heeft gunst bewezen; 
'k Zal de wondren gadeslaan, 
Die Gij hebt van ouds gedaan. 
'k Zal nauwkeurig op Uw werken 
En derzelver uitkomst merken, 
En, in plaats van bittre klacht, 
Daarvan spreken dag en nacht. 
 
Heilig zijn, o God, Uw wegen; 
Niemand spreek' Uw hoogheid tegen; 
Wie, wie is een God als Gij, 
Groot van macht en heerschappij? 
Ja, Gij zijt die God, die d' oren, 
Wondren doet op wondren horen; 
Gij hebt Uwen roem alom 
Groot gemaakt bij 't heidendom. 

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE  

ZINGEN PSALM 38:13 
Maar ik ben, in d' ongelukken, 
Die mij drukken, 
Als een dove, die niet hoort, 
En uit wiens verstomde lippen 
Niet kan glippen 
't Flauwst geluid van enig woord. 

SCHRIFTLEZING  MATTHEÜS 16:13  – 21 

GEBED  

INZAMELING VAN DE GAVEN  



ZINGEN PSALM 69:1 EN 3 
O God, verlos en red mij uit den nood; 
De waatren zijn tot aan de ziel gekomen; 
Ik zink in 't slijk; ik voel mij overstromen; 
Ik ga te grond' ; de vloed is mij te groot; 
Ik roep mij moe in dezen jammerstaat. 
Mijn keel is hees, zij is van droogt' ontsteken; 
En daar ik hoop op God, mijn toeverlaat, 
Schrei ik mij blind; mijn ogen zijn bezweken. 
 
Beschaam door mij de stille hope niet 
Van hen, die U, o Heer' der legerscharen, 
Verwachten; laat geen schande wedervaren 
Aan hen, die U steeds zoeken in verdriet. 
Met mij verging hun hoop, o Isrels God, 
Daar ik mijn smaad om uwentwil moet dragen. 
Mijn aanschijn is bedekt met schand' en spot; 
Helaas, wat heb ik stof tot bitter klagen 

VERKONDIGING  MATTHEÜS 16:13  – 21 
De belijdenis van Petrus 

ZINGEN PSALM 111:2 
Des Heeren werken zijn zeer groot; 
Wie ooit daarin zijn lust genoot, 
Doorzoekt die ijvrig en bestendig; 
Zijn doen is enkel majesteit, 
Aanbiddelijke heerlijkheid, 
En Zijn gerechtigheid onendig. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 147:2 EN 3 
Hij heelt gebrokenen van harte, 
En Hij verbindt z' in hunne smarte, 
Die, in hun zonden en ellenden, 
Tot Hem zich ter genezing wenden. 
Hij telt het groot getal der starren, 
Die 't scherpst gezicht op aard' verwarren. 
Hij roept dat talloos heir te zamen 
En noemt die alle bij haar namen. 
 
Zeer groot is onze Heer', vol krachten; 
Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten, 
Daar Zijn verstand, nooit af te meten, 
Ver overtreft al wat wij weten. 
Zachtmoedigen wil Hij bewaren, 
Hij houdt ze staand' in hun gevaren, 
Maar goddelozen doet Hij bukken, 
Bezwijken onder d' ongelukken. 

ZEGEN  


