22-10-2021

Psalm 89: 1 en 7
1.'k Zal eeuwig zingen van Gods
goedertierenheên;
Uw waarheid t' allen tijd, vermelden door
mijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe
gunstbewijzen
>>>
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naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal
rijzen;
zo min de hemel ooit uit zijne stand zal
wijken,
zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of
bezwijken.

7. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw
klanken hoort!
Zij wand'len, Heer, in 't licht van 't godd'lijk
aanschijn voort;
zij zullen in Uw Naam zich al den dag
verblijden;
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3

3

4

4

Psalm 89: 1 en 7
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht
schraagt hen in ‘t lijden,
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val
gedogen,
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw
woord verhogen.
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Gezang 265: 1 en 5

Gezang 265: 1 en 5

1. God is tegenwoordig; God is in ons
midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden!
Dat in heil'ge eerbied alles in ons zwijge,
dat voor Hem de ziel zich neige!
>>>

Wie Hem noemt,
wie Hem roemt,
sla zijn ogen neder,
geve 't hart Hem weder!
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5. Kom Gij in mij wonen, zij mijn hart en
leven
U ten heiligdom gegeven!
Laat mij altijd beter uwe beelt'nis dragen,
naar uw eer, uw liefde vragen!
>>>

Waar ik ga,
zit of sta,
laat mij U aanschouwen
met een stil vertrouwen.
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Gezang 150
1. Alle volken, looft de Here,
aarde, zing een vrolijk lied!
Juicht nu allen, geeft Hem ere:
Hij vergeet de zijnen niet!
>>>
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Gezang 150

In het beurtgezang der sferen,
in des afgronds bange kreet
ruist de lof, de lof des Heren,
die de zijnen niet vergeet.

2. Uit Hem vloeien alle krachten,
tot Hem stijg' der aarde lied!
Zalig, wie de Heer verwachten:
Hij vergeet de zijnen niet!
>>>
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Gezang 150
Smelt dan samen, Hem ter ere,
diept' en hoogheid, lust en leed,
in het loflied aan de Here,
die de zijnen niet vergeet!
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17. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de
Heere, dat u niet meer wandelt zoals de
andere heidenen wandelen, in de
zinloosheid van hun denken,

18. verduisterd in het verstand, vervreemd
van het leven dat uit God is, door de
onwetendheid die in hen is, door de
verharding van hun hart.
19. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn
geworden, overgegeven aan losbandigheid,
om alle onreinheid begerig te bedrijven.
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Efeze 4: 17 – 32

20. Maar u hebt Christus zo niet leren
kennen,
21. als u Hem tenminste gehoord hebt en
door Hem bent onderwezen, zoals de
waarheid in Jezus is,

22. namelijk dat u, wat betreft de vroegere
levenswandel, de oude mens aflegt, die te
gronde gaat door de misleidende
begeerten,
23. en dat u vernieuwd wordt in de geest
van uw denken,
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24. en u bekleedt met de nieuwe mens, die
overeenkomstig het beeld van God
geschapen is, in ware rechtvaardigheid en
heiligheid.
25. Leg daarom de leugen af en spreek de
waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn
immers leden van elkaar.

26. Word boos, maar zondig niet; laat de
zon niet ondergaan over uw boosheid,
27. en geef de duivel geen plaats.
28. Wie gestolen heeft, moet niet meer
stelen, maar zich liever inspannen om met
de handen goed werk te doen, om iets te
kunnen delen met wie gebrek heeft.
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29. Laat er geen vuile taal uit uw mond
komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is
tot opbouw, opdat het genade geeft aan
hen die het horen.
30. En bedroef de Heilige Geest van God
niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag
van de verlossing.

31. Laat alle bitterheid, woede, toorn,
geschreeuw en laster van u weggenomen
worden, met alle slechtheid,
32. maar wees ten opzichte van elkaar
vriendelijk en barmhartig, en vergeef
elkaar, zoals ook God in Christus u
vergeven heeft.
.
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Psalm 25: 2 en 6
2. Heer, ai, maak mij Uwe wegen,
door Uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen,
en waarheen G' Uw treden wendt.
>>>
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Leid mij in Uw waarheid, leer
ijv'rig mij Uw wet betrachten.
Want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

6. Wie heeft lust de Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn leidsman wezen,
leren, hoe hij wand'len moet.
>>>
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Psalm 25: 2 en 6
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
zal hij ongestoord verwerven,
en zijn Godgeheiligd zaad
zal 't gezegend aard'rijk erven.
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Psalm 86: 6

6. Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k zal dan in Uw waarheid wand'len;
neig mijn hart, en voeg het saâm,
tot de vrees van Uwe Naam.
>>>

Heer, mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven;
'k zal Uw Naam en majesteit
eren tot in eeuwigheid.
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Gezang 281
1. De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt;

34

33

34

Gezang 281
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2. Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt,

3. Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door
mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.
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Gezang 281
4. Voorwaar, deez' aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.
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