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Orde van dienst: 
 
Votum:  

Onze hulp is 
in de Naam des Heeren 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
De werken Zijner handen 
Amen 

& Groet: 
Genade zij u 
en Vrede van God de Vader 
en van Christus Jezus de Here 
Door de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 101: 1, 2 en 3 

'k Zal van de deugd der milde goedheid zingen, 
Van 't heilig recht der strenge rechtsgedingen: 
Een psalmgezang, o hooggeduchte HEER, 
Uw naam ter eer. 
 
'k Zal met verstand den weg betreên der vromen; 
Wanneer zult Gij, mijn Bondgod, tot mij komen? 
Ik zal doen zien in al mijn huisbeleid 
D' oprechtigheid. 
 
'k Zal met vermaak naar 't kwaad niet overhellen, 
Geen godd'loos stuk mijzelf voor ogen stellen; 
Ik haat het doen der schend'ren Uwer wet, 
En schuw die smet. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 101: 4 

't Verkeerde hart, in wien 't mij ook moog' blijken, 
Zal uit mijn huis en van mijn omgang wijken; 
Mijn gunst zal hen, die boze wegen gaan, 
Nooit gadeslaan. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
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1e Schriftlezing 2 Petrus 1 

1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen, die even 
dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onzen God en 
Zaligmaker, Jezus Christus; 
2 Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen 
Heere; 
3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, 
geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en 
deugd; 
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve 
der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in 
de wereld is door de begeerlijkheid. 
5 En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij 
de deugd kennis, 
6 En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid 
godzaligheid, 
7 En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. 
8 Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch 
onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus. 
9 Want bij welken deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende 
vergeten de reiniging zijner vorige zonden. 
10 Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; 
want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. 
11 Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen 
Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. 
12 Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet, en in de 
tegenwoordige waarheid versterkt zijt. 
13 En ik acht het recht te zijn, zolang ik in dezen tabernakel ben, dat ik u opwekke door 
vermaning; 
14 Alzo ik weet, dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere 
Jezus Christus mij heeft geopenbaard. 
15 Doch ik zal ook naarstigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze 
dingen gedachtenis moogt hebben. 
16 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt 
hebben de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers 
geweest van Zijn majesteit. 
17 Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem 
van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in 
Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. 
18 En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met 
Hem op den heiligen berg waren. 
19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht 
hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de 
Morgenster opga in uw harten. 
20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; 
21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de 
heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. 
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Voorlezing van de Geloofsbelijdenis artikel 3 

Wij belijden, dat  
dit Woord Gods niet is gezonden 
noch voortgebracht door den wil eens mensen, 
maar de heilige mensen Gods, 
van den Heiligen Geest gedreven zijnde, 
hebben (het) gesproken, 
gelijk de heilige Petrus zegt, 
Daarna heeft God, door een bijzondere zorg, 
die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, 
Zijn knechten den profeten en apostelen geboden, 
Zijn geopenbaarde woord bij geschrift te stellen; 
en Hijzelf heeft met Zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. 
Hierom noemen wij zulke geschriften: 
Heilige en Goddelijke Schriften. 

 
Mededelingen en inzamelingen van de gaven 
 
Zingen Psalm 119: 5 en 6 

5 Waarmede zal de jongeling zijn pad, 
Door ijdelheen omsingeld, rein bewaren? 
Gewis, als hij het houdt naar 't heilig blad. 
U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op U staren; 
Laat mij van 't spoor, in Uw geboôn vervat, 
Niet dwalen, HEER, laat mij niet hulp'loos varen. 
 
6 'k Heb in mijn hart Uw rede weggelegd, 
Opdat ik mij mocht wachten voor de zonden. 
Gij zijt, o HEER, gezegend; leer Uw knecht 
Door 't Godd'lijk woord, een helder licht bevonden, 
En door Uw Geest, al d' eisen van Uw recht; 
Zo wordt Uw eer nooit stout door mij geschonden. 

 
Preek  
 
Psalm 25: 2 

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 den dag verwachten. 

 
Dankgebed 
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Zingen Psalm 33: 5 en 6 
5 Geen ding geschiedt er ooit gewisser, 
Dan 't hoog bevel van 's HEEREN mond: 
Zijn Godd'lijk' almacht spreekt, en 't is er, 
Zijn wil gebiedt, en 't wordt terstond. 
Schoon de heid'nen samen 
List op list beramen, 
God verbreekt hun raad; 
Schoon de mogendheden 
Snood ontwerpen smeden, 
Hij belacht haar haat. 
 
6 Maar d' altoos wijze raad des HEEREN 
Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht; 
Niets kan Zijn hoog besluit ooit keren; 
't Blijft van geslachte tot geslacht. 
Zalig moet men noemen, 
Die hun Maker roemen 
Als hun HEER en God; 
't Volk, door Hem tevoren 
Gunstig uitverkoren 
Tot Zijn erv' en lot. 

 
Zegen 
 


