
 

8. Toespraak door Hanneke Boer 

Thema: “Zijn eer vertellen” 

9. Samenzang: Psalm 67 : 3 

De volken zullen, Heer', U loven; 
O Heer', U loven altemaal, 
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven 
Dat z' ons op haar gewas onthaal'. 
God is ons genegen; 
Onze God geeft zegen 

Hij, die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, 
Hem zal alles vrezen, 
Wat op aarde leeft. 

 

10. Sluiting door Ds. J.M.D. de Heer 

Zingen: Psalm 22 : 16 

Zij komen aan, door Godd’lijk licht geleid, 
Om 't nakroost, dat den Heer' wordt toebereid, 

Te melden 't heil van Zijn gerechtigheid 

En grote daden. 

   

 

 Wilt u iets doneren? Dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekening 
van Zending Gereformeerde Gemeenten. Het rekeningnummer is:
 NL63 RABO 0322 4013 13 

 

 Of scan onderstaande qr-code 

 

   

 

                                                                       

     PROGRAMMA   

 

58e Zeeuwse zendingsdag 

______________________________________________________________________________________ 

Zaterdag 14 november 2020 

Aanvang 15.00 uur 

 In de Elimkerk te ‘s-Gravenpolder 

(u kunt de dienst ALLEEN DIGITAAL volgen) 



1. Opening door Ds. S. Maljaars 

Samenzang: Psalm 86 : 5 

Al de heid’nen door Uw handen 
Voortgebracht in alle landen, 
Zullen tot U komen, Heer', 
Bukken voor Uw aanschijn neer, 
En Uw Naam ter ere leven. 

Gij zijt groot en hoog verheven; 
Gij doet duizend wonderheen: 
Gij zijt God, ja Gij alleen. 

 

 

Schriftlezing: Psalm 86 

 

1. Een gebed van David. HEERE! neig Uw oor, verhoor mij; want ik 
ben ellendig en nooddruftig. 

2. Bewaar mijn ziel, want ik ben Uw gunstgenoot, o Gij, mijn God! 

verlos Uw knecht, die op U betrouwt. 

3. Zijt mij genadig, HEERE! want ik roep tot U den gansen dag. 

4. Verheug de ziel Uws knechts; want tot U, Heere! verhef ik mijn ziel. 

5. Want Gij, HEERE! zijt goed, en gaarne vergevende, en van grote 
goedertierenheid allen, die U aanroepen. 

6. HEERE! neem mijn gebed ter ore, en merk op de stem mijner 

smekingen. 

7. In den dag mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij verhoort 
mij. 

8. Onder de goden is niemand U gelijk, Heere! en er zijn geen gelijk 

Uw werken. 

9. Al de heidenen, Heere! die Gij gemaakt hebt, zullen komen, en 
zullen zich voor Uw aanschijn nederbuigen, en Uw Naam eren. 

10. Want Gij zijt groot, en doet wonderwerken; Gij alleen zijt God. 

11. Leer mij, HEERE! Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen; verenig 
mijn hart tot de vreze Uws Naams. 

12. Heere, mijn God! ik zal U met mijn ganse hart loven, en ik zal Uw 
Naam eren in eeuwigheid; 

13. Want Uw goedertierenheid is groot over mij; en Gij hebt mijn ziel 
uit het onderste des grafs uitgerukt. 

14. O God! de hovaardigen staan tegen mij op, en de vergaderingen 
der tirannen zoeken mijn ziel; en zij stellen U niet voor hun ogen. 

15. Maar Gij, Heere! zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig, 
en groot van goedertierenheid en waarheid. 

16. Wend U tot mij, en zijt mij genadig, geef Uw knecht Uw sterkte, en 
verlos den zoon Uwer dienstmaagd. 

17. Doe aan mij een teken ten goede, opdat het mijn haters zien, en 
beschaamd worden, als Gij, HEERE! mij geholpen, en mij getroost 

zult hebben. 

 

Gebed, Meditatie en Zendings-mededelingen 

2. Samenzang: Psalm 72 : 10 

Dan zal na zoveel gunstbewijzen, 
't Gezegend heidendom, 
't Geluk van dezen Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom. 

Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 
Bekleed met mogendheen; 

De Heer', in Israël geprezen, 
Doet wond’ren, Hij alleen. 

 

3. Overhandiging opbrengst oud papier door schoolkinderen 

Middelburg-Zuid o.l.v, ds. J.M.D. de Heer 

4. Aankondiging doel nieuwe actie (2020-2021) ds. de Heer 

5. Samenzang: Psalm 25 : 6 

Wie heeft lust den 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. 

6. Kindervertelling door Judith Boogaard 

7. Samenzang: Psalm 72 : 11 

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
Men loov' Hem vroeg en spa; 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
Met amen, amen na. 

  


