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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 118:9 EN 13 
De HEER' wou mij wel hard kastijden, 
maar stortte mij niet in de dood, 
verzachtte vaderlijk mijn lijden 
en redde mij uit alle nood. 
Ontsluit, ontsluit voor mijne schreden 
de poorten der gerechtigheid; 
door deze zal ik binnentreden 
en loven 's HEEREN majesteit. 
 
Gezegend zij de grote Koning, 
Die tot ons komt in 's HEEREN Naam; 
wij zeeg’nen u uit 's HEEREN woning, 
wij zegenen u al te zaam. 
De HEER' is God, door Wie w' aanschouwen 
het vrolijk licht na bang gevaar. 
Bindt d' offerdieren dan met touwen 
tot aan de hoornen van 't altaar. 

LEZING VAN DE WET VAN DE HEERE  

ZINGEN PSALM 119:72 
Als 't mij benauwd of bang gevallen is, 
dan heb ik mij vermaakt in Uw geboden. 
De zuiverheid van Uw getuigenis 
blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste noden: 
leer mij 't verstaan, zo leeft mijn ziel gewis, 
het naar verderf in eeuwigheid ontvloden. 

SCHRIFTLEZING  LUKAS 7:1 – 23 

GEBED  

ZINGEN PSALM 103:7, 8 EN 9 
Geen vader sloeg met groter mededogen 
op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, 



dan Isrels HEER' op ieder, die Hem vreest. 
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, 
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 
en dat wij stof van jongs af zijn geweest. 
 
Gelijk het gras is ons kortstondig leven, 
gelijk een bloem, die op het veld verheven, 
wel sierlijk pronkt, maar kracht’loos is en teer; 
wanneer de wind zich over 't land laat horen, 
dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren; 
men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. 
 
Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, 
dat Zijn verbond niet trouweloos wil schenden, 
noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden, 
maar die, naar eis van Gods verbond, betracht. 

VERKONDIGING  LUKAS 7:11 – 15 
De jongeman in Naïn wordt uit de dood opgewekt. 

ZINGEN PSALM 56:6 
Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot’, 
Gij zijt voor mij een schild in alle nood, 
Gij hebt mijn smart verdreven, 
Uw dierb’re 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. 

DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 145:6 
De HEER' is recht in al Zijn weg en werk, 
Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk. 
Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht, 
Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht, 
dat ongeveinsd in 't midden der ellenden 
zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden. 
Hij geeft de wens van allen, die Hem vrezen: 
hun bede heeft Hij nimmer afgewezen. 

ZEGEN  
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