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M EDEDELINGEN
V OTUM EN GROET
Z INGEN P SALM 87:1
Zijn grondslag, zijn onwrikb’re vastigheden
heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd.
De HEER', Die Zich in Sions heil verblijdt,
bemint het meer dan alle Jakobs steden.

L EZING VAN DE W ET VAN DE H EERE
Z INGEN P SALM 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 voedt,
en doe mij toch met vaste schreden
de weg ter zaligheid betreden.

S CHRIFTLEZING 1 K ONINGEN 17:1 – 7
R OMEINEN 8:31 – 39
GEBED
Z INGEN P SALM 145:5
Uw heerschappij verduurt zelfs d' eeuwigheid,
Uw koninkrijk is eind’loos uitgebreid.
Gij ondersteunt hem, die voor 't onheil zwicht:
wie nederstort, wordt door U opgericht.
't Ziet al op U, 't blijft alles op U wachten.
Gij sterkt door spijs te rechter tijd hun krachten.
G' ontsluit Uw hand, ontfermend en weldadig,
opdat Uw gunst al wat er leeft verzadig'.

V ERKONDIGING 1 K ONINGEN 17:2 – 7
Elia aan de beek Krith

Z INGEN P SALM 37:2
Stel op de HEER' in alles uw betrouwen,
betracht uw plicht, bewoon het aardrijk. Leer
uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen.
Verlustig u met blijdschap in de HEER',
dan zal Hij u in liefd' en gunst aanschouwen,
u schenken, wat uw hart van Hem begeer'.

D ANKGEBED
Z INGEN P SALM 33:10
Zijn machtig’ arm beschermt de vromen
en redt hun zielen van de dood.
Hij zal hen nimmer om doen komen
in dure tijd en hongersnood.
In de grootste smarten
blijven onze harten
in de HEER' gerust.
'k Zal Hem nooit vergeten,
Hem mijn Helper heten,
al mijn hoop en lust.
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