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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 27:1 
God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? 
Hij is de Heer', die hulp verschaft in nood. 
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen. 
Hij is 't ,die mij beveiligt voor den dood. 
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woen, 
En aanrukt om zich met mijn vlees te voen. 
Stiet zelf dit rot,dat mij benauwt en haat, 
Den voet en viel, omdat het God verlaat. 

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE  

ZINGEN PSALM 19:4 
Des Heeren wet nochtans, 
Verspreidt volmaakter glans, 
Dewijl zij 't hart bekeert, 
't Is Gods getuigenis, 
Dat eeuwig zeker is, 
En slechten wijsheid leert. 
Wat Gods bevel ons zegt, 
Vertoont ons 't heiligst recht, 
En kan geen kwaad gedogen. 
Zijn wil, die 't hart verheugt, 
Eist zuiverheid en deugd; 
Verlicht de duistre ogen. 

SCHRIFTLEZING  JOHANNES 1:1 – 9 EN 8:12 – 20 

GEBED  

INZAMELING VAN DE GAVEN  

ZINGEN PSALM 80:1, 2 EN 11 
Neem Isrels Herder, neem ter oren; 
Die Jozefs kroost, door U verkoren, 
Als schapen gunstig hebt geleid; 



Die enen troon van heiligheid 
U tussen Cherubs hebt gesticht; 
Verschijn weer blinkend met Uw licht. 
 
Die glans straal' Efraim in d' ogen; 
Toon Benjamin Uw groot vermogen; 
Verlos Manasse tot Uw eer. 
Getrouwe Herder, breng ons weer; 
Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht 
Van Uw vertroostend' aangezicht. 
 
Behoud ons, Heer' der legermachten, 
Zo zullen w' ons voor afval wachten; 
Zo knielen w' altoos voor U neer. 
Getrouwe Herder, breng ons weer; 
Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht 
Van Uw vertroostend aangezicht. 

VERKONDIGING  JOHANNES 8:12 
“Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik 
ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal 
beslist niet in de duisternis wandelen, maar 
zal het licht van het leven hebben.”  

ZINGEN AVONDZANG:1,  5 EN 7 
O grote Christus, eeuwig licht! 
Niets is bedekt voor Uw gezicht; 
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan, 
Al schijnt geen zon, al licht geen maan. 
 
Bescherm ons, in den bangen tijd 
Van zielsverzoeking en van strijd; 
Laat nooit den bozen vijand toe, 
Dat hij ons enig' hinder doe. 
 
O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'; 
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 
O Geest, zend Uwen troost ons neer; 
Drieenig God, U zij al d' eer. 

DANKGEBED  

ZINGEN LOFZANG VAN SIMEON:2 
Een licht, zo groot, zo schoon, 
Gedaald van 's hemels troon, 
Straalt volk bij volk in d' ogen; 
Terwijl 't het blind gezicht 
Van 't heidendom verlicht, 
En Isrel zal verhogen. 

ZEGEN  
 


