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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 27:5 
Mijn hart zegt mij, o Heer' ,van Uwentwegen: 
"Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht!" 
Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen 
Alleen bij U, o bron van troost en licht! 
Verberg toch niet Uw oog van mij, o Heer' 
Ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer. 
Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet. 
O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet. 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS   

ZINGEN PSALM 99:7 EN 8 
Gij, met hen begaan, 
Hebt hun wens voldaan; 
Heer', die naar Uw woord, 
Hun gebed verhoort, 
Gij, Gij waart hun lot, 
Hun vergevend God; 
Schoon z' ook om hun zonden, 
Straffen ondervonden. 
 
Geeft dan eeuwig' eer 
Onzen God en Heer'. 
Klimt op Sion, toont 
Eerbied, waar Hij woont, 
Waar Zijn heiligheid 
Haren glans verspreidt; 
Heilig toch en t' eren 
Is de Heer' der heren. 

SCHRIFTLEZING  PSALM 32 

GEBED  



INZAMELING VAN DE GAVEN  

ZINGEN PSALM 80:1, 3 EN 11 
Neem Isrels Herder, neem ter oren; 
Die Jozefs kroost, door U verkoren, 
Als schapen gunstig hebt geleid; 
Die enen troon van heiligheid 
U tussen Cherubs hebt gesticht; 
Verschijn weer blinkend met Uw licht. 
 
Hoe lang, o Heer' der legermachten, 
Verwerpt Gij, toornig, onze klachten? 
Hoe lang verlaat G' ons in den nood? 
Gij spijst Uw volk met tranenbrood; 
Gij drenkt het in zijn jammerstaat, 
Met tranen, uit een volle maat. 
 
Behoud ons, Heer' der legermachten, 
Zo zullen w' ons voor afval wachten; 
Zo knielen w' altoos voor U neer. 
Getrouwe Herder, breng ons weer; 
Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht 
Van Uw vertroostend aangezicht. 

VERKONDIGING  DL HOOFDSTUK V, PARAGRAAF 5 EN 6 
5. Gelovigen die in zonde vallen; 
6. God laat hen echter niet geheel uit de 
genade vallen. 

ZINGEN PSALM 32:2 EN 3 
Toen 'k zweeg en U mijn ongerechtigheden, 
Weerhouden door de vrees, niet heb beleden, 
Verouderden mijn beendren door geklag, 
In mijn gebrul en angst den gansen dag. 
Want, Heer', Uw hand die mij bezocht met plagen, 
Deed dag en nacht mij zware smarten dragen. 
Mijn levenssap droogd' uit van uur tot uur, 
Gelijk het land door zomerzonnevuur. 
 
'k Bekend', o Heer', aan U oprecht mijn zonden, 
'k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden. 
Maar ik beleed na ernstig overleg, 
Mijn boze daan: Gij naamt die gunstig weg. 
Dies zal tot U een ieder van de vromen, 
In vindenstijd met ootmoed smekend komen. 
Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, 
Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 103:5 
Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden, 



Noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden; 
Hij is het, die ons Zijne vriendschap biedt. 
Hij handelt nooit met ons naar onze zonden; 
Hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden, 
Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. 

ZEGEN  
 


