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M EDEDELINGEN
V OTUM EN GROET
Z INGEN P SALM 135:1
Prijst den Naam van uwen God,
's Heeren knechten, hier vergaard;
Prijst Zijn Naam en wijs gebod,
Daar g' in 't voorhof staat geschaard,
En uw ambt bekleedt met eer
In het huis van onzen Heer'.

L EZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS
Z INGEN P SALM 69:14
Gij, hemel, aard' en zee, vermeldt Gods lof;
Laat al wat leeft Zijn trouw en goedheid prijzen;
Want God zal aan Zijn Sion hulp bewijzen,
En Judas steen herbouwen uit het stof.
Daar zal Zijn volk weer wonen naar Zijn raad,
God eeuwig hun Zijn volle gunst betonen;
Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad,
Zij, die Zijn Naam beminnen, erf'lijk wonen.

S CHRIFTLEZING J ESAJA 10:20 – 11:5
GEBED
INZAMELING VAN DE GAVEN
Z INGEN P SALM 89:13, 14 EN 15
“Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad,
Zolang de hemel zelf op vaste pijlers staat.
Maar zo zijn kinders ooit Mijn zuivre wet verlaten,
Zo 't richtsnoer van Mijn recht ter reegling niet kan
baten,
Zo zij ontheiligen, wat Ik heb voorgeschreven,
Dan mogen zij gewis voor Mijne straffen beven!"

"Dan zal Ik hen, die dwaas of wreevlig overtreen,
Bezoeken met de roe en bittre tegenheen;
Doch over hem Mijn gunst en goedheid nooit doen
enden.
Niet feilen in Mijn trouw, noch Mijn verbond ooit
schenden.
'k Zal nooit herroepen 't geen Ik eenmaal heb
gesproken,
't Geen uit Mijn lippen ging, blijft vast en
onverbroken."
"'k Heb eens gezworen bij Mijn eigen heiligheid;
Zo Ik aan David lieg', zo hem Mijn woord misleid';
Zijn zaad zal eeuwig zijn; zijn troon zal heerlijk
pralen,
Zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen;
Bevestigd als de maan; en aan des hemels bogen,
Staat Mijn getuige trouw te schittren in elks ogen."

V ERKONDIGING J ESAJA 11:1
“Want er zal een Twijgje opgroeien uit de
afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit
zijn wortels zal vrucht voortbrengen.”

Z INGEN P SALM 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 Israel geprezen,
Doet wondren, Hij alleen.

D ANKGEBED
Z INGEN P SALM 132:7 EN 12
Tot staving van de waarheid, deed
De Heer', die van geen wanklen weet,
Aan David enen duren eed:
"Ik zal", dus sprak Hij, "uwen Zoon
Eens zetten op uw glorietroon."
"Wat vijand tegen hem zich kant',
Mijn hand, Mijn onweerstaanbre hand,
Zal hem bekleen met schaamt' en schand';
Maar eeuwig bloeit de gloriekroon
Op 't hoofd van Davids groten Zoon."
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