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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 43:3 EN 4 
Zend Heer', Uw licht en waarheid neder, 
En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
Ten berge van Uw heiligheid, 
Daar mij Uw gunst verbeidt. 
 
Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt 
Mij eindeloos verheugt. 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS   

ZINGEN PSALM 2:7 
Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer, 
In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. 
Die Sions Vorst erkennen voor hun Heer'; 
Welzalig zij, die vast op Hem betrouwen. 

SCHRIFTLEZING  MARKUS 8:31 – 38 

GEBED  

INZAMELING VAN DE GAVEN  

ZINGEN PSALM 22:11 EN 12 
Verlos mij van den leeuw, die woedt en tiert. 
Verhoor mij, Heer', en red mij van 't gediert', 
Dat, sterk van hoorn, rondom mij henen zwiert; 
Mij staat naar 't leven, 
Dan word Uw Naam door mij met roem verheven; 
'k Zal Uwen lof Mijn broederen vertellen. 



'k Heb, in Uw huis bij al mijn metgezellen, 
Dan prijzensstof. 
 
Gij, die God vreest, gij allen prijst den Heer'; 
Dat Jakobs zaad Zijn groten Naam vereer'; 
Ontzie Hem toch, o Israel, en leer 
Vertrouwend wachten. 
Wie mij veracht', God wou mij niet verachten, 
Noch oor noch oog Van mijn verdrukking wenden; 
Maar heeft verhoord, wanneer ik uit d' ellenden 
Riep naar omhoog. 

VERKONDIGING  MARKUS 8:31 – 38 
De eerste aankondiging van het lijden 

ZINGEN PSALM 30:1 EN 8 
Ik zal met hart en mond, o Heer', 
Uw Naam verhogen en Uw eer, 
Dewijl Gij mij Uw bijstand boodt, 
Mij optrokt uit den diepsten nood; 
Zodat de vijand in mijn lijden 
Zich over mij niet mocht verblijden. 
 
Gij hebt mijn weeklacht en geschrei 
Veranderd in een blijden rei; 
Mijn zak ontbonden, en mij weer 
Met vreugd omgord; opdat mijn eer 
Niet zwijg' ; Zo klimt Uw lof naar boven. 
Mijn God, U zal ik eeuwig loven. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 17:3 EN 4 
Ik zet mijn treden in Uw spoor, 
Opdat mijn voet niet uit zou glijden. 
Wil mij voor struikelen bevrijden, 
En ga mij met Uw heillicht voor. 
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 
Omdat G', o God, mij altoos redt. 
Ai, luister dan naar mijn gebed, 
En neig Uw oren tot mijn klachten. 
 
Maak Uwe weldaan wonderbaar, 
Gij, die Uw kindren wilt behoeden. 
Voor 's vijands macht en vreeslijk woeden, 
En hen beschermt in 't grootst gevaar. 
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken; 
Uw zorg bewaak' mij van omhoog; 
Bewaar m' als d' appel van het oog; 
Wil mij met Uwe vleuglen dekken. 

ZEGEN  
 


