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M EDEDELINGEN
V OTUM EN GROET
Z INGEN P SALM 68:13
Looft God in Zijn gemeent' alom,
de Heer', gij, die in 't heiligdom
als Isrels kroost moogt naad’ren.
Hoe vrolijk gaan de stammen op
naar Sions Godgewijde top
met Isrels achtb're vaad’ren!
De vorsten van elk huisgezin,
zij trekken aan: hier Benjamin,
schoon klein, hij mocht regeren,
daar Juda’s stam, die glorie won,
ginds Nafthali en Zebulon,
om God, hun Koning, t' eren.

L EZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS
Z INGEN P SALM 119:1
Welzalig zijn d' oprechten van gemoed,
die ongeveinsd des HEEREN wet betrachten,
die Hij op 't spoor der godsvrucht wand’len doet.
Welzalig die bij dagen en bij nachten
Gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed
van harte zoekt met ingespannen krachten.

S CHRIFTLEZING R ICHTEREN 15:9 – 16
GEBED
Z INGEN P SALM 68:1
De HEER' zal opstaan tot de strijd,
Hij zal Zijn haters wijd en zijd,
verjaagd, verstrooid, doen zuchten.
Hoe trots Zijn vijand wezen moog',
hij zal voor Zijn ontzaglijk oog
al sidderende vluchten.

Gij zult hen, daar G' in glans verschijnt,
als rook en damp, die ras verdwijnt,
verdrijven en doen dolen.
’t Godd’loze volk wordt haast tot as,
't zal voor Uw oog vergaan als was,
dat smelt voor gloênde kolen.

V ERKONDIGING R ICHTEREN 15:9 – 16
Simson verslaat door Gods kracht duizend Filistijnen

Z INGEN P SALM 3:4
Sta op, verlos mij, HEER'!
Gij hebt, o God, weleer
getoond voor mij te waken,
mijn haters onderdrukt,
en mij 't gevaar ontrukt.
Gij sloegt hen op de kaken,
verbrekend onverwacht
hun tanden door Uw macht.
'k Heb d' overhand verkregen!
Gij, HEER', alleen Gij zijt
Verwinnaar in de strijd,
en geeft Uw volk de zegen.

D ANKGEBED
Z INGEN P SALM 145:2
Ik zal, o HEER', Die ik mijn Koning noem,
de luister van Uw majesteit en roem
verbreiden, en Uw wonderlijke daân
met diep ontzag aandachtig gadeslaan.
Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen,
de grote kracht van Uwe arm verhogen.
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren
en overal Uw grootheid openbaren.

Z EGEN

