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Orgelspel tijdens het binnendragen: Abba Vader
 Abba, Vader, U alleen,
 U behoor ik toe.
 U alleen doorgrondt mijn hart,
 U behoort het toe.
 Laat mijn hart steeds vurig zijn,
 U laat nooit alleen.
 Abba, Vader, U alleen,
 U behoor ik toe. 

 Abba, Vader, laat mij zijn,
 slechts van U alleen,
 dat mijn wil voor eeuwig zij,
 d’Uwe en anders geen.
 Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
 laat mij nimmer gaan,
 Abba, Vader, laat mij zijn,
 slechts van U alleen.
 
Opening 
 
Zingen: Psalm 42 vers 3 en 5

3. 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;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss’len in geluk.
Hoop op God, sla ‘t oog naar boven;
Want ik zal Zijn naam nog loven.

5. Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt;
‘k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

 
Gebed

Bijdrage door familie

Zingen: Psalm 133 vers 3
3. Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En ‘t leven tot in eeuwigheid.



Schriftlezingen:
Johannes 6 vers  60 - 71 
60 Velen dan van Zijn discipelen die dit hoorden, zeiden: Dit woord is hard; wie kan het   
 aanhoren?
61 Maar omdat Jezus bij Zichzelf wist dat Zijn discipelen daarover morden, zei Hij tegen   
 hen: Neemt u hier aanstoot aan?
62 En als u de Zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar Hij eerder  
 was?
63 De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot  
 u spreek, zijn geest en zijn leven.
64 Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van het begin af wie   
 het waren die niet geloofden, en wie het was die Hem zou verraden.
65 En Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem door  
 Mijn Vader gegeven is.
66 Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem   
 mee.
67 Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan?
68 Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt   
 woorden van eeuwig leven.
69 En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God.
70 Jezus antwoordde hun: Heb Ik u, de twaalf, niet uitgekozen? En een van u is een duivel.
71 En Hij doelde op Judas Iskariot, de zoon van Simon, want die zou Hem verraden, een   
 van de twaalf.

Openbaring 2 vers 8 - 11
8 En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste,   
 Die dood is geweest en weer levend is geworden:
9 Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering  
 van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge  
 van de satan.
10 Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de 
 gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien  
 dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.
11 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal  
 zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.

Zingen: Psalm 25 vers 2
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,
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.

Overdenking 

 ‘Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven.’



Zingen: ‘Veilig in Jezus’ armen’
 Veilig in Jezus’ armen,
 veilig aan Jezus’ hart.
 Daar in Zijn teer erbarmen,
 daar rust mijn ziel van smart.
 Hoor, ’t is het lied der eng’len,
 zingend van liefd’ en vree,
 ruisend uit ’s hemels zalen,
 over de glazen zee.
 Veilig in Jezus’ armen,
 veilig aan Jezus’ hart.
 Daar in Zijn teer erbarmen,
 daar rust mijn ziel van smart.

Dankgebed en zegenbede

Orgelspel tijdens het uitdragen: ‘Wat de toekomst brengen moge’

 1. Wat de toekomst brengen moge,
 Mij geleidt des Heeren hand;
 moedig sla ik dus de oogen
 naar het onbekende land.
 Leer mij volgen zonder vragen;
 Vader, wat Gij doet is goed!
 Leer mij slechts het heden dragen
 met een rustig kalmen moed!

 4. Waar de weg mij brengen moge,
 aan des Vaders trouwe hand
 loop ik met gesloten oogen
 naar het onbekende land.

 


