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M EDEDELINGEN
V OTUM EN GROET
Z INGEN P SALM 92:1
Laat ons de rustdag wijden
met psalmen tot Gods eer.
't Is goed, o Opperheer,
dat w' ons in U verblijden,
't zij d' ochtendstond vol zoetheid
ons stelt Uw gunst in ’t licht,
't zij ons de nacht bericht
van Uwe trouw en goedheid.

L EZING VAN DE W ET VAN DE H EERE
Z INGEN P SALM 146:5
't Is de HEER', Die 't recht der armen,
der verdrukten gelden doet;
Die, uit liefderijk erbarmen,
hongerigen mild’lijk voedt;
Die gevang’nen vrijheid schenkt
en aan hun ellende denkt.

S CHRIFTLEZING L UKAS 4:14 – 32
GEBED
Z INGEN P SALM 72:7
Nooddruftigen zal Hij verschonen,
aan armen, uit genâ
Zijn hulpe ter verlossing tonen:
Hij slaat hun zielen gâ.
Als hen geweld en list bestrijden,
al gaat het nog zo hoog,
hun bloed, hun tranen en hun lijden
zijn dierbaar in Zijn oog.

V ERKONDIGING L UKAS 4:21
“Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze
Schrift in uw oren in vervulling gegaan.”

Z INGEN P SALM 147:2
Hij heelt gebrokenen van harte
en Hij verbindt z' in hunne smarte,
die in hun zonden en ellenden
tot Hem zich ter genezing wenden.
Hij telt het groot getal der starren,
die 't scherpst gezicht op aard' verwarren.
Hij roept dat talloos heir te zamen
en noemt die alle bij haar namen.

D ANKGEBED
Z INGEN P SALM 34:9
God is 't verbroken hart,
't verbrijzeld en bedrukt gemoed
ten allen tijd' nabij en goed
in tegenheid en smart.
Veel wederwaardigheên,
veel rampen zijn des vromen lot,
maar uit die alle redt hem God:
Hij is zijn heil alleen.
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