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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 18:8 EN 9 
Hun zijt Gij goed, die goedertieren handlen; 
Oprecht bij hen, die in oprechtheid wandlen. 
Gij houdt U rein bij hen, die rein zijn, maar 
Verkeerden toont Gij U een worstelaar. 
Want Gij verlost het volk, door druk gebogen, 
Maar werpt ter neer, die groot zijn in hun ogen. 
Door U, o Heer', geeft mijne lamp haar licht. 
Mijn God verdrijft den nacht uit mijn gezicht. 
 
Ik kan met U door sterke benden dringen; 
Met mijnen God zelfs over muren springen. 
Des Heeren weg is gans volmaakt en recht, 
Doorlouterd, rein en trouw al wat Hij zegt. 
Hij is een schild en schutsheer voor den vrome, 
Voor wie tot Hem de toevlucht heeft genomen, 
Wie is een God, als Hij, in tegenheen? 
Wie is een rots, dan onze God alleen? 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS   

ZINGEN PSALM 34:9 
God is 't verbroken hart, 
't Verbrijzeld en bedrukt gemoed, 
Te allen tijd' nabij en goed, 
In tegenheid en smart. 
Veel wederwaardigheen, 
Veel rampen zijn des vromen lot; 
Maar uit die alle redt hem God: 
Hij is zijn heil alleen. 

SCHRIFTLEZING  EZECHIËL 9 

GEBED  

INZAMELING VAN DE GAVEN  



ZINGEN PSALM 119:60 EN 69 
Al 't goddloos volk verdoet G' als schuim van d' aard'; 
Dies zal ik Uw getuigenissen vrezen. 
Het heeft mijn ziel verschrikkingen gebaard, 
Ja, zelfs is mij het haar te berg' gerezen, 
Als ik op Uw gerichten heb gestaard; 
Uw oordeel, Heer', kan niet dan vreeslijk wezen. 
 
Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig, Heer'; 
Uw oordeel rust op d' allerbeste wetten; 
Uw loon, Uw straf beantwoordt aan Uw eer. 
Gij eist van ons, dat w' op Uw waarheid letten; 
Dat wij altoos op hogen prijs Uw leer 
En 't heilig recht van Uw getuignis zetten. 

VERKONDIGING  EZECHIËL 9 
Het gericht over Jeruzalem  

ZINGEN PSALM 72:9 
De stedelingen zullen bloeien, 
Gelijk het malse kruid. 
Zijn Naam en roem zal eeuwig groeien; 
Ook zal, eeuw in, eeuw uit, 
Het nageslacht Zijn grootheid zingen, 
Zolang het zonlicht schijn', 
Hun zal een schat van zegeningen, 
In Hem, ten erfdeel zijn. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 56:6 
Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven. 
Uw dierbre gunst is m' altoos bijgebleven. 
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven. 
Zo word' door mij Zijn Naam altoos verheven; 
Zo word' Zijn lof vergroot. 

ZEGEN  
 


