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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 146:1 
Prijs de HEER' met blijde galmen; 
gij, mijn ziel, hebt rijke stof. 
'k Zal, zolang ik leef, mijn psalmen 
vrolijk wijden aan Zijn lof; 
'k zal, zolang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE  

ZINGEN GEBED DES HEEREN:6 
Vergeef ons onze schulden, Heer'! 
Wij schonden al te snood Uw eer. 
De boosheid kleeft ons altijd aan 
wie onzer zou voor U bestaan, 
had Jezus niet voor ons geleên? 
Wij schelden kwijt, die ons misdeên. 

SCHRIFTLEZING  HANDELINGEN 6:1 –  7:1 EN 44 – 60 

GEBED  

ZINGEN PSALM 31:5 EN 12 
'k Zal in Uw goedheid mij verblijden: 
Gij hebt mij aangezien 
en hulpe willen biên, 
in mijn verdrukking en mijn lijden, 
toen in mijn zielsellende 
Uw aangezicht mij kende. 
 
In Uwe hand zijn mijne tijden; 
'k verlaat mij in mijn leed 
op U alleen, Die weet 
de maat en 't einde van mijn lijden. 
Red mij van wie verbolgen 
ter dood toe mij vervolgen! 



VERKONDIGING  HANDELINGEN 7:51 – 60 
De dood van Stefanus 

ZINGEN PSALM 89:7 
Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort, 
zij wand’len, Heer', in 't licht van ’t Godd’lijk Aanschijn  
     voort,  
zij zullen in Uw Naam zich al de dag verblijden! 
Uw goedheid straalt hun toe, Uw macht schraagt hen  
     in 't lijden,  
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 4:4 
Gij hebt m' in 't hart meer vreugd gegeven, 
dan and’ren smaken in een tijd, 
als zij, door aards geluk verheven, 
bij koorn en most wellustig leven, 
in hunne overvloed verblijd. 
Ik zal gerust in vrede slapen 
en liggen ongestoord terneer, 
want Gij alleen, mijn schild en wapen, 
schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen, 
zult mij doen zeker wonen, HEER'! 

ZEGEN  
 


