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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 92:2 
't Voegt ons met blijde klanken, 
Door 't voorbedachte lied, 
Hem, die het al gebiedt, 
Op harp en luit te danken, 
Gij hebt door Uw vermogen, 
O Heer', mijn hart verheugd; 
Ik zal, verrukt van vreugd, 
Uw grote daan verhogen. 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS   

ZINGEN PSALM 71:16 
Gij zult met luister mij omringen, 
Mij troosten in mijn smart. 
Dan zal ik, blij van hart, 
Met luit en harp Uw goedheid zingen, 
O heilig Opperwezen, 
Door Israel geprezen. 

SCHRIFTLEZING  1 SAMUËL 16:13 – 23  

GEBED  

INZAMELING VAN DE GAVEN  

ZINGEN PSALM 32:5 EN 6 
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. 



 
Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken, 
Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. 
Zingt vrolijk, roemt Zijn deugden t' allen tijd, 
Gij, die oprecht van hart en wandel zijt. 

VERKONDIGING  1 SAMUËL 16:13 – 23 
David wordt door Saul ontboden aan het hof... 
1. ...vanwege Sauls geestelijke toestand; 
2. ...vanwege Davids opvallende kwalificaties; 
3. ...vanwege Gods vaderlijke voorzienigheid. 

ZINGEN PSALM 57:6 EN 7 
Waak op, mijn eer, waakt op, mijn harp en luit. 
Mijn zanglust streeft den dageraad vooruit; 
'k Zal onder al de volken, Heer', U prijzen. 
Mijn psalmgezang zal, bij cimbaal en fluit, 
Uw Naam alom de plechtigst' eer bewijzen. 
 
Uw goedheid, Heer', is groot en hemelhoog; 
Uw waarheid reikt tot aan den wolkenboog. 
Verhef U dan ver boven 's hemels kringen; 
Uw eer versprei' haar luister in elks oog; 
Laat ieder die door heel de wereld zingen. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 98:3 
Doet bij uw harp de psalmen horen; 
Uw juichstem geev' den Heere dank; 
Laat klinken, door uw tempelkoren, 
Trompetten en bazuingeklank. 
Dat 's Heeren huis van vreugde druise 
Voor Isrels grote Opperheer; 
De zee met hare volheid bruise, 
De ganse wereld geev' Hem eer. 

ZEGEN  
 


