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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 84:1 
Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot, 
o HEER', der legerscharen God, 
zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên 
om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
mijn hart roept uit tot God, Die leeft 
en aan mijn ziel het leven geeft! 

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE  

ZINGEN PSALM 119:88 
Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond 
Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen. 
Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond, 
dat onbedacht zijn herder heeft verloren. 
Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond, 
want hij volhardt naar Uw geboôn te horen. 

SCHRIFTLEZING  1 KONINGEN 17:17 – 24 

JOHANNES 1:14 – 18 

GEBED  

ZINGEN PSALM 85:2 
Heeft dan, o HEER', Uw gramschap nimmer end? 
Zal z' eind’lijk niet eens worden afgewend, 
of zal Uw toorn ook op ons nakroost woên? 
Zult G' uit de dood ons niet herleven doen, 
opdat Uw volk zich weer in U verblij'? 
Dat toch, o HEER', Uw goedheid ons bevrij'! 
Geef ons Uw heil, en red door Uwe hand, 
uit vrije gunst, het zuchtend vaderland. 



VERKONDIGING  1 KONINGEN 17:17 – 24 
De ziekte, dood en opwekking van de zoon van 
de weduwe te Zarfath 

ZINGEN PSALM 77:8 
Heilig zijn, o God, Uw wegen, 
niemand spreek' Uw hoogheid tegen! 
Wie, wie is een God als Gij, 
groot van macht en heerschappij? 
Ja, Gij zijt die God, Die d' oren, 
wond’ren doet op wond’ren horen. 
Gij hebt Uwe roem alom 
groot gemaakt bij 't heidendom. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 130:4 
Hoopt op de HEER', gij vromen! 
Is Israël in nood, 
er zal verlossing komen: 
Zijn goedheid is zeer groot. 
Hij maakt op hun gebeden 
gans Israël eens vrij 
van ongerechtigheden; 
zo doe Hij ook aan mij. 

ZEGEN  
 


