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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 84:2 EN 6 
Zelfs vindt de mus een huis, o Heer', 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
Geduchte Heer' der legerscharen, 
Welzalig hij, die bij U woont, 
Gestaag U prijst en eerbied toont. 
 
Want God, de Heer', zo goed, zo mild, 
Is 't allen tijd een zon en schild. 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 
Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, Heer', die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt. 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS   

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. 

SCHRIFTLEZING  EXODUS 30:1 – 10 EN 34 – 39 

GEBED  

INZAMELING VAN DE GAVEN  



ZINGEN PSALM 141:1, 2, 3 EN 4 
'k Roep, Heer', in angst tot U gevloden, 
Ai, haast U tot mijn hulp en red; 
Hoor naar de stem van mijn gebed, 
Daar ik U aanroep in mijn noden. 
 
Mijn bee, met opgeheven handen, 
Klimm' voor Uw heilig aangezicht, 
Als reukwerk, voor U toegericht, 
Als offers, die des avonds branden. 
 
Zet, Heer', een wacht voor mijne lippen; 
Behoed de deuren van mijn mond, 
Opdat ik mij, tot genen stond, 
Iets onbedachtzaams laat' ontglippen. 
 
Neig' nooit mijn hart tot kwade zaken, 
Om tot goddloosheid mij te spoen, 
Met mannen, die verkeerdheid doen; 
Laat mij hun lekkernij niet smaken. 

VERKONDIGING  EXODUS 30:1 – 10 EN 34 – 39 
Het reukofferaltaar. 

ZINGEN PSALM 4:3 
Dan zult gij recht naar 't outer treden, 
En offren God een rein gemoed, 
Het offer der gerechtigheden, 
En 't zuivre reukwerk der gebeden; 
Betrouwt op Hem, want Hij is goed. 
Daar velen twijfelmoedig vragen; 
"Wie zal ons 't goede toch doen zien?" 
Doe Gij, o Heer', na 't angstig klagen, 
Ons 't lieflijk licht Uws aanschijns dagen, 
En wil Uw rijke gunst ons bien. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 4:4 
Gij hebt m' in 't hart meer vreugd gegeven, 
Dan andren smaken in een tijd, 
Als zij, door aards geluk verheven, 
Bij koorn en most wellustig leven, 
ln hunnen overvloed verblijd, 
Ik zal gerust in vrede slapen, 
En liggen ongestoord ter neer; 
Want Gij alleen, mijn schild en wapen, 
Schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen, 
Zult mij doen zeker wonen, Heer'. 

ZEGEN  


