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Inleidend orgelspel: Psalm 81 vers 12 (trouwtekst)
 

 12. Opent uwen mond;
 Eist van Mij vrijmoedig,
 Op mijn trouwverbond;
 Al wat u ontbreekt,
 Schenk Ik, zo gij ‘t smeekt,
 Mild en overvloedig.

Opening

Zingen: Psalm 121 vers 1 en 2
 1. ‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
 Vanwaar ik dag en nacht
 Des Hoogsten bijstand wacht.
 Mijn hulp is van den HEER alleen,
 Die hemel, zee en aarde
 Eerst schiep, en sinds bewaarde.
 
 2. Hij is, al treft u ‘t felst verdriet,
 Uw wachter, die uw voet
 Voor wankelen behoedt;
 Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
 Geen kwaad zal u genaken;
 De HEER zal u bewaken.

Gebed

Schriftlezing: Psalm 146
1 Halleluja! Mijn ziel, loof de HEERE.
2 Ik zal de HEERE loven in mijn leven, ik zal voor mijn God psalmen zingen  
 zolang ik er nog ben.
3 Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind, bij wie geen heil is.
4 Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem; op die dag  
 vergaan zijn plannen.
5 Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft,die zijn verwachting  
 stelt op de HEERE, zijn God,
6 Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is; 



 Die voor eeuwig de trouw bewaart,
7 Die de onderdrukten recht doet, Die de hongerigen brood geeft. De 
 HEERE maakt de gevangenen los,
8 de HEERE opent de ogen van de blinden. De HEERE richt de gebogenen   
 op, de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.
9 De HEERE bewaart de vreemdelingen, Hij houdt wees en weduwe 
 staande, maar de weg van de goddelozen maakt Hij krom.
10 De HEERE zal voor eeuwig regeren; uw God, Sion, is van generatie op   
 generatie. Halleluja!

Overdenking: Psalm 146 vers 5

 ‘Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft,
     die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God.’

Orgelspel: Psalm 146
 

 1. Prijs den HEER met blijde galmen;
 Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
 ‘k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
 Vrolijk wijden aan Zijn lof;
 ‘k Zal, zo lang ik ‘t licht geniet,
 Hem verhogen in mijn lied.

Dankgebed

Zingen: Gezang 471 vers 1 en 2
 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!



 2. Heer, ik wil Uw liefde loven,
 al begrijpt mijn ziel U niet.
 Zalig hij, die durft gelooven,
 ook wanneer het oog niet ziet.
 Schijnen mij Uw wegen duister,
 zie, ik vraag U niet: waarom?
 Eenmaal zie ik al Uw luister,
 als ik in Uw hemel kom!

Uitleidend orgelspel: ‘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.


