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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 27:5, 6 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! 
 
Want, schoon ik zelfs van vader en van moeder 
verlaten ben, de HEER' is goed en groot; 
Hij is en blijft mijn Vader en Behoeder. 
Leer mij, o God, Uw weg in alle nood; 
bestuur, om mijns verspieders wil, mijn voet 
op 't effen pad; dat 's vijands euvelmoed 
mij nimmer treff'; vervoerd door list en dwang, 
getuigt men vals tot mijne ondergang. 
 
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'! 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS   

ZINGEN PSALM 119:88 
Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond 
Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen. 
Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond, 



dat onbedacht zijn herder heeft verloren. 
Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond, 
want hij volhardt naar Uw geboôn te horen. 

SCHRIFTLEZING  JESAJA 49 

GEBED  

ZINGEN PSALM 42:6 EN 7 
'k Zal tot God, mijn steenrots, spreken: 
"Waarom, HEER', vergeet Gij mij? 
'k Ga in 't zwart, door rouw bezweken, 
om mijns vijands dwing’landij, 
die mij hoont, mij 't hart doorboort, 
dat gestaag deez' lastring hoort: 
Waar is God, op Wie gij bouwde, 
en aan Wie g' uw zaak vertrouwde?" 
 
O mijn ziel, wat buigt g' u neder, 
waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder, 
zoek in 's Hoogsten lof uw lust! 
Menigwerf heeft Hij uw druk 
doen verand’ren in geluk. 
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven. 
Ik zal God, mijn God, nog loven! 

VERKONDIGING  JESAJA 49:14 – 16 
“Sion zegt echter: De HEERE heeft mij verlaten, 
de Heere heeft mij vergeten. 
 
Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, 
zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? 
Zelfs al zouden die het vergeten, 
Ík zal u niet vergeten. 
 
Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, 
uw muren zijn steeds vóór Mij. 
Uw kinderen zullen zich haasten, 
maar uw vernielers en verwoesters 
zullen van u weggaan.” 

ZINGEN PSALM 89:1 
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht! 
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen 
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen. 
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 
en onze Koning is van Isrels God gegeven. 

DANKGEBED  



ZINGEN PSALM 69:14 
Gij, hemel, aard' en zee, vermeldt Gods lof, 
laat al wat leeft Zijn trouw en goedheid prijzen! 
Want God zal aan Zijn Sion hulp bewijzen 
en Judas steên herbouwen uit het stof. 
Daar zal Zijn volk weer wonen naar Zijn raad, 
God eeuwig hun Zijn volle gunst betonen; 
daar zullen zij, Gods knechten, met hun zaad, 
zij, die Zijn Naam beminnen, erf'lijk wonen. 

ZEGEN  

  

PRAKTISCHE ZAKEN 1E COLLECTE: KERK  

2E COLLECTE: DIACONIE 
 


