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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 100:3 EN 4 
Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
met lofzang in Zijn heilig hof. 
Looft Hem aldaar met hart en stem, 
prijst Zijne Naam, verheerlijkt Hem! 
 
Want goedertieren is de HEER', 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer. 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
tot in het laatste nageslacht. 

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE  

ZINGEN PSALM 119:53 EN 87 
Uw woord is mij een lamp voor mijne voet, 
mijn pad ten licht om 't donker op te klaren. 
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 
bevestigen in al mijn levensjaren, 
dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 
door Uw genâ bestendig zal bewaren. 
 
Kom mij te hulp; mijn ziel, die U verbeidt, 
heeft Uw bevel met lust en liefd' ontvangen. 
Ik haak, o HEER', naar 't heil mij toegezeid, 
bestier in gunst naar Uwe wet mijn gangen. 
Al mijn vermaak stel ik met rijp beleid 
in Uw gebod: dat is mijn hoogst verlangen. 

SCHRIFTLEZING  LUKAS 10:38 – 42 

GEBED  

ZINGEN PSALM 25:2 EN 6 
HEER', ai, maak mij Uwe wegen 
door Uw woord en Geest bekend; 



leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' Uw treden wendt: 
leid mij in Uw waarheid, leer 
ijv’rig mij Uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o HEER', 
'k blijf U al de dag verwachten. 
 
Wie heeft lust de HEER' te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wand’len moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
zal hij ongestoord verwerven, 
en zijn Godgeheiligd zaad 
zal 't gezegend aardrijk erven. 

VERKONDIGING  LUKAS 10:42A 
“Slechts één ding is nodig.” 

ZINGEN PSALM 56:5 
Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord; 
ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord. 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord, 
wat sterv’ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
mij bijstand boodt en 't onheil af zoudt wenden, 
tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
door ijver aangespoord. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 73:13 
Wie heb ik nevens U omhoog? 
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog 
op aarde nevens U toch lusten? 
Niets is er, waar ik in kan rusten. 
Bezwijkt dan ooit in bitt’re smart 
of bange nood mijn vlees en hart, 
zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 
mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 

ZEGEN  

  

PRAKTISCHE ZAKEN 1E COLLECTE: KERK  

2E COLLECTE: KERK 

  

  



VRAGEN BIJ DE PREEK 

1. Martha was druk bezig met eten klaarmaken. Was dat ook niet dienen voor 

Jezus? 

 

 
 
 

2. Wat was verkeerd aan wat Martha deed? 

 

 
 
 

3. Wat wordt bedoeld met ‘zitten aan de voeten van Jezus ’? Doe jij dat ook 

weleens? 

 

 
 
 

4. Wat wordt bedoeld met ‘het goede deel’ van Maria? Waarom kan dat haar niet 

worden afgenomen? 

 


