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VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 27:5 EN 7 
Mijn hart zegt mij, o Heer' ,van Uwentwegen: 
"Zoek door gebeên met ernst mijn 
aangezicht!" 
Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek de zegen 
alleen bij U, o Bron van troost en licht! 
Verberg toch niet Uw oog van mij, o Heer', 
ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer! 
Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet. 
O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet! 
 
Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, 
gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op de Heer', godvruchte schaar, houd 
moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed. 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer'! 

GELOOFSBELIJDENIS  

ZINGEN PSALM 147:6 
De Heer' betoont Zijn welbehagen 
aan hen, die need’rig naar Hem vragen, 
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden 
en door Zijn hand zich laten leiden, 
die, hoe het ook moog' tegenlopen, 
gestadig op Zijn goedheid hopen. 
O Salem, roem de Heer' der heren; 
wil Uwe God, o Sion, eren! 

SCHRIFTLEZING LUKAS 5: 17 – 26 



GEBED  

ZINGEN PSALM 141:1, 3 EN 9 
'k Roep, Heer', in angst tot U gevloden, 
ai, haast U tot mijn hulp en red! 
Hoor naar de stem van mijn gebed, 
daar ik U aanroep in mijn noden. 
 
Zet, Heer', een wacht voor mijne lippen, 
behoed de deuren van mijn mond, 
opdat ik mij tot gene stond 
iets onbedachtzaams laat' ontglippen. 
 
Doch op U zien mijn schreiend' ogen; 
Op U betrouw ik in 't verdriet; 
Verlaat, ontbloot mijn ziel toch niet, 
O HEER, o eeuwig Alvermogen! 

VERKONDIGING LUKAS 5: 17 - 26 
Aan Jezus’ voeten 

1. Verlamming 
2. Volharding 
3. Verlossing 
4. Verheerlijking 

ZINGEN PSALM 30:8  
Gij hebt mijn weeklacht en geschrei 
veranderd in een blijde rei, 
mijn zak ontbonden en mij weer 
met vreugd omgord, opdat mijn eer 
niet zwijg’: zo klimt Uw lof naar boven. 
Mijn God, U zal ik eeuwig loven! 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 84:6 
Want God, de Heer', zo goed, zo mild, 
is t’ allen tijd een zon en schild. 
Hij zal genaad' en ere geven. 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
onthouden, zelfs niet in de dood, 
die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, Heer', die op U bouwt 
en zich geheel aan U vertrouwt! 

ZEGEN  

  

 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 


