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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 141:3 
Zet, HEER', een wacht voor mijne lippen, 
behoed de deuren van mijn mond, 
opdat ik mij tot gene stond 
iets onbedachtzaams laat' ontglippen. 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS   

ZINGEN PSALM 34:7 
Houdt dan uw tong in toom, 
dat zij nooit schand’lijk spreek' of smaal', 
dat nooit bedrog of leugentaal 
op uwe lippen koom'. 
Betreedt het rechte spoor, 
veracht het kwaad, jaagt naar de vreê. 
God ziet de vromen, en hun beê 
geeft Hij altoos gehoor. 

SCHRIFTLEZING  EFEZE 4:17 – 32 EN JAKOBUS 3:1 – 18 

GEBED  

ZINGEN PSALM 15:1, 2 EN 3 
Wie zal verkeren, grote God, 
in Uwe tent ? Wie zult Gij kronen 
met zulk een onwaardeerbaar lot, 
dat hij bij 't heuglijkst gunstgenot 
Uw heilig Sion moog' bewonen? 
 
Die in zijn wandel zich oprecht 
en wars betoont van valse streken, 
zijn aandacht aan Uw wetten hecht, 
zich op de deugd met ijver legt, 
en waarheid met zijn hart blijft spreken. 
 



 
Die met zijn tong niet achterklapt, 
geen kwaad doet aan zijn metgezellen, 
niet in het spoor van laster stapt 
maar, zo men iemands eer vertrapt, 
die smaad wil horen noch vertellen. 

VERKONDIGING  HC ZONDAG 43:112 
Wat wil het negende gebod? 

ZINGEN PSALM 119:15 
Weer snood bedrog, o God, van mijn gemoed, 
laat Uw genâ mij Uwe wetten leren; 
ik kies de weg der waarheid voor mijn voet, 
om mij van 't pad der zonden af te keren: 
Uw rechten, die zo heilig zijn en goed, 
steld' ik mij voor, die wil ik need’rig eren. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 116:6 EN 11 
Ik heb geloofd, dies spak ik tot Gods eer. 
'k Was zeer bedrukt, ik liet in haast mijn lippen 
Door drift vervoerd, deez' harde taal ontglippen: 
"Bij mensen is noch trouw noch waarheid meer!" 
 
Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 
om daar met lof Uw grote Naam te danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 
elk heff' met mij de lof des HEEREN aan! 

ZEGEN  
 


