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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 33:5 EN 6 
Geen ding geschiedt er ooit gewisser, 
Dan 't hoog bevel van 's Heeren mond: 
Zijn Goddlijk' almacht spreekt, en 't is er, 
Zijn wil gebiedt, en 't wordt terstond. 
Schoon de heidnen samen, 
List op list beramen; 
God verbreekt hun raad. 
Schoon de mogendheden 
Snood, ontwerpen smeden, 
Hij belacht haar haat. 
 
Maar d' altoos wijze raad des Heeren, 
Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. 
Niets kan Zijn hoog besluit ooit keren, 
't Blijft van geslachte tot geslacht! 
Zalig moet men noemen, 
Die hun Maker roemen 
Als hun Heer' en God. 
't Volk, door Hem tevoren 
Gunstig uitverkoren 
Tot Zijn erv' en lot. 

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE  

ZINGEN PSALM 73:11 
Toen 't zwellend hart met ongeduld 
En wrevel' afgunst werd vervuld, 
En ik geprikkeld in mijn nieren, 
Om trots mijn drift den toom te vieren, 
Was mijn verstand van licht beroofd; 
Ik heb Gods waarheid niet geloofd, 
Maar was, door mijn verwaanden geest, 
Bij U een onvernuftig beest. 



SCHRIFTLEZING  DANIËL 4 

GEBED  

INZAMELING VAN DE GAVEN  

ZINGEN PSALM 81:12, 13 EN 14 
"Opent uwen mond, 
Eist van Mij vrijmoedig 
Op mijn trouwverbond; 
Al wat u ontbreekt, 
Schenk Ik, zo gij 't smeekt, 
Mild en overvloedig." 
 
"Maar Mijn volk wou niet, 
Naar Mijn stemme horen; 
Israel verliet 
Mij en Mijn geboon; 
't Heeft zich andren goon, 
Naar zijn lust, verkoren. 
 
"'k Liet hen dies , veracht, 
Naar 't hun goed dacht, handlen. 
'k Liet dit boos geslacht, 
Naar de keuze viel 
Van hun dwaze ziel, 
In hun wegen wandlen." 

VERKONDIGING  DANIËL 4 
De tweede droom van Nebukadnezar 

ZINGEN PSALM 32:5 
Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven, 
Of als een muil, door domheid voortgedreven; 
Gebit en toom, door 's mensen hand bestierd, 
Beteuglen 't woest en redeloos gediert'. 
Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen; 
Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen; 
Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, 
Ziet zich omringd met Zijn weldadigheen. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 138:3 
Dan zingen zij, in God verblijd, 
Aan Hem gewijd, 
Van 's Heeren wegen; 
Want groot is 's Heeren heerlijkheid, 
Zijn Majesteit 
Ten top gestegen. 
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, 



Op hen het oog, 
Die needrig knielen; 
Maar ziet van ver met gramschap aan 
Den ijdlen waan 
Der trotse zielen. 

ZEGEN  
 


