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M EDEDELINGEN
V OTUM EN GROET
Z INGEN P SALM 111:1 EN 5
Looft, Hallelujah, looft den Heer';
Mijn ganse hart verheft Zijn eer.
Ik zal Zijn Naam en grootheid prijzen;
'k Zal, met d' oprechten onderling,
Vereend, in hun vergadering
En raad, Hem plechtig eer bewijzen.
't Is trouw, al wat Hij ooit beval;
Het staat op recht en waarheid pal,
Als op onwrikbre steunpilaren.
Hij is het, die verlossing zond
Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond
Met hen in eeuwigheid bewaren.

L EZING VAN DE W ET VAN DE H EERE
Z INGEN P SALM 25:2 EN 9
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
IJvrig mij Uw wet betrachten.
Want Gij zijt mijn heil, o Heer',
'k Blijf U al den dag verwachten.
Sla op mijn ellenden d' ogen,
Zie mijn moeite, mijn verdriet;
Neem mijn zonden, uit meedogen.
Gunstig weg, gedenk die niet,
Zie mijn haters, daar 't getal
Vast vermeert van die mij vloeken,
En die rusteloos mijn val,
Heet en wrevelmoedig zoeken.

S CHRIFTLEZING J OHANNES 5:31 – 47
GEBED
INZAMELING VAN DE GAVEN
Z INGEN P SALM 119:9 EN 84
Doe bij Uw knecht weldadigheid, o Heer',
Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren,
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer',
Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren;
Dat mijne ziel de wondren zie en eer',
Die in Uw wet alom zich openbaren.
Mijn ziel bewaart Uw trouw getuigenis;
Dat heb ik lief, ook doe ik Uw bevelen;
Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis,
Door zijnen smaak, en hart en zinnen strelen;
Gij weet mijn weg, en hoe mijn wandel is;
'k Wil niets daarvan voor U, mijn God, verhelen.

V ERKONDIGING J OHANNES 5:36 – 40
“Maar Ik heb een getuigenis dat groter is dan
dat van Johannes, want de werken die de
Vader Mij gegeven heeft om die te volbrengen,
juist die werken die Ik doe, getuigen van Mij
dat de Vader Mij gezonden heeft. En de Vader,
Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij
getuigd. U hebt Zijn stem nooit gehoord, en
ook Zijn gedaante niet gezien. En Zijn woord
hebt u niet blijvend in u, omdat u Hem niet
gelooft Die Hij gezonden heeft. U onderzoekt
de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig
leven te hebben, en die zijn het die van Mij
getuigen. En toch wilt u niet tot Mij komen
opdat u leven hebt.”

Z INGEN P SALM 40:4 EN 8
Brandofferen, noch offer voor de schuld,
Voldeden aan Uw eis, noch eer.
Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o Heer';
De rol des boeks is met Mijn Naam vervuld,
Mijn ziel, U opgedragen,
Wil U alleen behagen.
Mijn liefd' en ijver brandt;
Ik draag Uw heilge wet,
Die Gij den stervling zet,
In 't binnenst' ingewand."
Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer',
Die naar U zoeken t' elken stond';
Leg steeds Uw vrienden in den mond:

"Den groten God zij eeuwig lof en eer!"
Schoon 'k arm ben en ellendig,
Denkt God aan mij bestendig;
Gij zijt mijn hulp, mijn kracht,
Mijn redder, o mijn God,
Bestierder van mijn lot,
Vertoef niet, hoor mijn klacht.

D ANKGEBED
Z INGEN P SALM 107:22
Wie wijs is, merk' die dingen
En geev' verstandig acht
Op 's Heeren handelingen,
Zo vol van gunst als macht!

Z EGEN

