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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 105:23 
Dus toog 't verkoren volk des HEEREN 
al juichend uit op Gods begeren. 
Het land der heid’nen van rondom 
schonk Hij hun tot een eigendom. 
Der volken arbeid werd geheel 
aan Israël ten erf’lijk deel. 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS   

ZINGEN PSALM 130:3 
Ik blijf de HEER' verwachten, 
mijn ziel wacht ongestoord: 
ik hoop in al mijn klachten 
op Zijn onfeilbaar woord. 
Mijn ziel vol angst en zorgen 
wacht sterker op de HEER', 
dan wachters op de morgen, 
de morgen; ach, wanneer? 

SCHRIFTLEZING  PSALM 126 

GEBED  

ZINGEN PSALM 126:1 
Wanneer de HEER' uit 's vijands macht 
't gevangen Sion wederbracht 
en dat verlost' uit nood en pijn, 
scheen 't ons een blijde droom te zijn. 
Wij lachten, juichten; onze tongen 
verhieven 's HEEREN Naam en zongen. 
Toen hieven zelfs de heid’nen aan: 
"De HEER' heeft hun wat groots gedaan." 

VERKONDIGING  PSALM 126 
Danklied na de ballingschap 



ZINGEN PSALM 126:2 EN 3 
God heeft bij ons wat groots verricht: 
Hij zelf heeft onze druk verlicht. 
Hij heeft door wond’ren ons bevrijd, 
dies juichen wij en zijn verblijd. 
Breng, HEER', al Uw gevang’nen weder, 
zie verder op Uw erfvolk neder, 
verkwik het als de watervloed, 
die 't zuiderland herleven doet. 
 
Die hier bedrukt met tranen zaait, 
zal juichen als hij vruchten maait. 
Die 't zaad draagt, dat men zaaien zal, 
gaat wenend voort en zaait het al. 
Maar hij zal zonder ramp te schromen, 
eerlang met blijdschap wederkomen, 
en met gejuich ter goeder uur 
zijn schoven dragen in de schuur. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 91:2 
Hij zal uit 's vogelvangers net 
U veilig doen ontko-men. 
Hij is het, Die uw leven redt, 
gij hebt geen pest te schro-men. 
Hij zal in lijfs- en zielsgevaar 
u met Zijn vleug’len dekken, 
Zijn waarheid u ten beukelaar 
en ter rondas verstrekken. 

ZEGEN  
 


