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M EDEDELINGEN
V OTUM EN GROET
Z INGEN P SALM 96:1 EN 9
Zingt, zingt een nieuw gezang de HEERE,
zing, aarde, zing die God ter ere!
Looft 's HEEREN Naam met hart en mond,
vermeldt Zijn heil op ’t wereldrond!
Dat dag aan dag Zijn roem vermeêre!
’t Juich’ al voor 't Aangezicht des HEEREN!
Hij komt, Die d' aarde zal regeren
en richten vol van majesteit:
de wereld zal gerechtigheid,
het mensdom Zijne waarheid eren.

L EZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS
Z INGEN P SALM 2:6
Vreest 's HEEREN macht en dient Zijn Majesteit.
Juicht, bevend op 't gezicht van Zijn vermogen,
en kust de Zoon, vanouds u toegezeid,
eer u Zijn toorn verdelg' voor aller o-gen,
u op uw' weg tot stof doe wederkeren,
wanneer Zijn wraak, getergd door uw gedrag,
u onverhoeds zou door haar gloed verteren
tot staving van Zijn langgehoond gezag.

S CHRIFTLEZING 1 THESSALONICENZEN 1:1 – 10
GEBED
Z INGEN P SALM 98:1 EN 4
Zingt, zingt een nieuw gezang de HEERE,
die grote God, Die wond’ren deed!
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden,

nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
zo vlekkeloos en ongeschonden,
voor 't heidendom ten toon gespreid.
Laat al de stromen vrolijk zingen,
de handen klappen naar omhoog,
't gebergte vol van vreugde springen
en hupp’len voor des HEEREN oog!
Hij komt, Hij komt om d' aard' te richten,
de wereld in gerechtigheid!
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
wordt in rechtmatigheid geleid.

V ERKONDIGING 1 THESSALONICENZEN 1:9 – 10
“Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij
ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich
van de afgoden tot God bekeerd hebt om de
levende en waarachtige God te dienen,
en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten,
Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk
Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.”

Z INGEN P SALM 130:3
Ik blijf de HEER' verwachten,
mijn ziel wacht ongestoord:
ik hoop in al mijn klachten
op Zijn onfeilbaar woord.
Mijn ziel vol angst en zorgen
wacht sterker op de HEER',
dan wachters op de morgen,
de morgen; ach, wanneer?

D ANKGEBED
Z INGEN P SALM 67:2
De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaâm!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over Uwe Naam.
Volken zult Gij rechten,
hunne zaak beslechten
in rechtmatigheid,
volken op deez' aarde,
die Uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Z EGEN

P RAKTISCHE ZAKEN 1 E COLLECTE : K ERK

2 E COLLECTE : K ERK

V RAGEN BIJ DE PREEK
1. De Thessalonicenzen zijn een voorbeeld geworden voor anderen in Macedonië
en Achaje. In welk opzicht? Welke dingen worden genoemd in vers 5, 6 en 8?

2. Waarom is het leven uit de opgestane Christus onlosmakelijk verbonden aan
het verwachten van Christus uit de hemelen? (vers 10) Hoe is dat bij u?

K INDERVRAGEN
1. De Thessalonicenzen zijn bekeerd. Wat betekent dat? (vers 9)

2. Omdat de Thessalonicenzen in de opgestane Heere Jezus geloofden, kijken ze
ook uit naar Zijn wederkomst. (Dat lees je in vers 10.) Waarom ve rwachten ze
Hem?

