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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 103:3 EN 4 
Loof Hem, die u vergunt uw zielsverlangen, 
En 't goede tot verzading doet ontvangen; 
Uw jeugd vernieuwt, gelijk eens arends jeugd. 
De Heer' doet recht, is heilig in Zijn richten, 
Treft iemand druk, Hij wil den druk verlichten, 
En hart en mond vervullen met Zijn vreugd. 
 
Hij heeft voorheen aan Mozes Zijne wegen, 
Aan Isrels zaad, tot hun behoud genegen, 
Zijn daan getoond em trouwlijk hen geleid. 
Barmhartig is de Heer' en zeer genadig; 
Schoon zwaar getergd, lankmoedig en weldadig; 
De Heer' is groot van goedertierenheid. 

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE  

ZINGEN PSALM 119:17 
Leer mij, o Heer', den weg, door U bepaald; 
Dan zal ik dien ten einde toe bewaren; 
Geef mij verstand, met Goddlijk licht bestraald; 
Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren; 
Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt; 
Dan zal zich 't hart met mijne daden paren. 

SCHRIFTLEZING  1 SAMUËL 21:1 – 10   

MATTHEÜS 12:1 – 8 

GEBED  

INZAMELING VAN DE GAVEN  

ZINGEN PSALM 132:5, 6 EN 10 
Wij zullen in Zijn woning gaan; 
Ons buigen, waar Zijn troon zal staan, 



En bidden voor Zijn voetbank aan. 
Sta op tot Uwe rust, o Heer', 
Met d' Arke van Uw sterkt' en eer'! 
 
Bekleed, o hoogste Majesteit, 
Uw priesters met gerechtigheid; 
Uw gunstvolk juich', door U geleid; 
Versmaad hem, dien Gij zalven liet, 
Om Uwen knecht, om David, niet! 

 
"'k Zal Sions, 'k zal der armen spijs, 
Hier zeegnen op de ruimste wijs; 
Hier zal Ik, Mijnen Naam ter prijs, 
De priesters met Mijn heil bekleen, 
En 't volk doen juichen weltevreen." 

VERKONDIGING  1 SAMUËL 21:1 – 10A 
David vlucht naar Nob 

ZINGEN PSALM 97:4 EN 6 
Dat ieder schaamrood zij, 
Die, onbeschroomd en vrij, 
Een beeld durft eer bewijzen 
En nietig' afgoon prijzen, 
Den waren God ten hoon. 
Knielt voor Hem, al gij goon; 
Zwicht voor den Opperheer; 
Buigt u met ootmoed neer 
Voor Zijn geduchten troon. 
 
Beminnaars van den Heer', 
Verbreiders van Zijn eer, 
Hoopt steeds op Zijn genade 
En haat altoos het kwade. 
Hij, die in tegenspoed 
Zijn gunstgenoten hoedt, 
Verleent hun onderstand, 
En redt z' uit 's bozen hand, 
Die op hun onschuld woedt. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 139:14 
Doorgrond m' en ken mijn hart, o Heer'; 
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m' en zie of mijn gemoed 
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed', 
En doe mij toch met vaste schreden 
Den weg ter zaligheid betreden. 

ZEGEN  
 


