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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 99:2 
God, die helpt in nood, 
Is in Sion groot. 
Aller volken macht, 
Niets bij Hem geacht; 
Buigt u dan in 't stof, 
En verheft met lof 
't Heilig Opperwezen; 
Wilt het eeuwig vrezen. 

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE  

ZINGEN GEBED DES HEEREN:6 EN 7 
Vergeef ons onze schulden, Heer'! 
Wij schonden al te snood Uw eer. 
De boosheid kleeft ons altijd aan 
Wie onzer zou voor U bestaan, 
Had Jezus niet voor ons geleen? 
Wij schelden kwijt, die ons misdeen. 
 
Leid ons in geen verzoeking ooit, 
Verberg voor ons Uw aanzicht nooit! 
Gij weet het, onze kracht is klein; 
De driften veel, en 't hart onrein. 
Wat wordt er van ons in dien staat, 
O Vader, zo Gij ons verlaat? 

SCHRIFTLEZING  MATTHEÜS 8:1 – 18 

GEBED  

INZAMELING VAN DE GAVEN  

ZINGEN PSALM 72:6 EN 7 
Ja, elk der vorsten zal zich buigen 
En vallen voor Hem neer; 



Al 't heidendom Zijn lof getuigen, 
Dienstvaardig tot Zijn eer. 
't Behoeftig volk, in hunne noden 
In hun ellend' en pijn, 
Gans hulpeloos tot Hem gevloden, 
Zal Hij ten redder zijn. 
 
Nooddruftigen zal Hij verschonen; 
Aan armen, uit gena 
Zijn hulpe ter verlossing tonen; 
Hij slaat hun zielen ga. 
Als hen geweld en list bestrijden, 
Al gaat het nog zo hoog; 
Hun bloed, hun tranen en hun lijden 
Zijn dierbaar in Zijn oog. 

VERKONDIGING  MATTHEÜS 8:1 – 4 
De reiniging van een melaatse 

ZINGEN PSALM 51:4 
Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel, 
Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen. 
Was mij geheel, zo zal ik witter wezen, 
Dan sneeuw, die vers op 't aardrijk nederviel. 
Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd; 
Laat uit Uw mond mij stof tot blijdschap horen; 
Zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart verheugd, 
En in mijn geest de ware rust herboren. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 103:2 
Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven, 
Uw krankheen kent en liefderijk geneest; 
Die van 't verderf uw leven wil verschonen, 
Met goedheid en barmhartigheen u kronen; 
Die in den nood uw redder is geweest. 

ZEGEN  
 


