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Datum: maandag 23 augustus 2021
Locatie:  Oude Kerk te Barneveld
Voorganger:  ds. J. van Rumpt
Organist:  Ton Burgering



Orgelspel tijdens het binnendragen: Veilig in Jezus’ armen
 Veilig in Jezus’ armen,
 veilig aan Jezus’ hart.
 Daar in Zijn teer erbarmen,
 daar rust mijn ziel van smart. 

 
Welkomstwoord 
 
Zingen: Psalm 68 vers 10

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ‘t eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

 
Gebed

Schriftlezing: Psalm 121

1  Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
2  Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
3  Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
4  Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen.
5  De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
6  De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht.
7  De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.
8  De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.

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.

Overdenking n.a.v. Psalm 121 vers 2 

 ‘Mijn hulp is van de HEERE, 
   Die hemel en aarde gemaakt heeft.’

Zingen: Psalm 89 vers 7 en 8
 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;
 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.

 8. 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.

Dankwoord: door Pieter Seldenrijk

Dankgebed en voorbede

Zingen: ‘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!



 3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
 zo ik mocht, ik durfde niet.
 Ach, hoe zou ik mij vergissen,
 als Gij mij de keuze liet!
 Wil mij als een kind behand’len,
 dat alleen de weg niet vindt:
 neem mijn hand in uwe handen
 en geleid mij als een kind.

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

Zegen

Orgelspel tijdens het uitdragen: ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’

 Lichtstad met uw paarlen poorten
 Wond’re stad zo hoog gebouwd
 Nimmer heeft men op deez’ aarde
 Ooit uw heerlijkheid aanschouwd
 
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
 Luist’ren naar zijn liefdestem
 Daar geen rouw meer en geen tranen
 In het nieuw Jeruzalem

 Heilig oord vol licht en glorie
 Waar de boom des levens bloeit
 En de stroom van levend water
 Door de gouden godsstad vloeit
 
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
 Luist’ren naar zijn liefdestem
 Daar geen rouw meer en geen tranen
 In het nieuw Jeruzalem
 
 Wat een vreugde zal dat wezen
 Straks vereend te zijn met Hem
 In die stad met paarlen poorten
 In het nieuw Jeruzalem

 

 


