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Inleidende muziek: ‘Een toekomst vol van hoop’

Woord van welkom

Stil gebed

Zingen / luisteren: ‘Heer, ik kom tot u’ 
Heer, ik kom tot U,
Hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
En reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer,
Kom mij tegemoet,
Nu ik mij tot U keer,
En maak alles goed.

Zie mij voor U staan,
Zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
Van U wil ik zijn.

Jezus op uw woord,
Vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
Mijn bede tot U.

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

In memoriam van Rianca

Zingen / luisteren: ‘Mijn Jezus ik hou van U’
Mijn Jezus, ik hou van U
ik noem U mijn Vriend
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend
De grote Verlosser
mijn Redder bent U



‘k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Mijn Jezus, ik hou van U
want U hield van mij
Toen U aan het kruis hing
een wond in uw zij
Voor mij de genade
een doornenkroon voor U
‘k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Ik zal van U houden
in leven en dood
en ik wil u prijzen
zelfs dan in mijn nood
Als ik kom te sterven
dan roep ik tot U
‘k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu.

Schriftlezing: Psalm 28
1 Een psalm van David. Tot U roep ik, HEERE, mijn rots. Houd U niet doof voor   
 mij! Want houdt U Zich stil voor mij, dan ben ik aan hen gelijk ie in de kuil   
 neerdalen.
2 Hoor mijn luide smeekbeden, wanneer ik tot U roep, wanneer ik mijn handen   
 ophef naar Uw binnenste heiligdom.
3 Ruk mij niet weg met de goddelozen en met allen die onrecht bedrijven, die van  
 vrede spreken met hun naaste, terwijl er kwaad is in hun hart.
4 Geef hun loon naar wat zij doen en naar hun slechte daden, geef hun naar het  
 werk van hun handen, vergeld hun naar wat zij verdienen.
5 Want zij letten niet op de daden van de HEERE, en op het werk van Zijn 
 handen; daarom zal Hij hen afbreken en niet opbouwen.
6 Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord.
7 De HEERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd en ik  
 ben geholpen. Daarom springt mijn hart op van vreugde en zal ik Hem met mijn  
 lied loven.
8 De HEERE is hun kracht, Hij is de kracht achter de overwinningen van Zijn 
 gezalfde.
9 Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom, weid hen en draag hen tot in 
 eeuwigheid. 



Luisterlied: ‘Glorie heeft een Naam’
 Wie wordt niet stil van het heelal? 
 Zo weids en zonder grenzen, 
 volmaakt geordend, overal, 
 een raadsel voor de mensen. 
 Dit wonder spreekt van God alleen, 
 in hem zijn alle dingen één. 

 Wie wordt niet stil van hoe God zelf    
 zijn liefde maar blijft geven?
 Van hoe Hij zoekt en vindt en helpt 
 wie achter zijn gebleven. 
 Glorieus in tederheid, 
 de grote Maker heel dichtbij.

 En al die glorie heeft een Naam.
 Glorie heeft een Naam; 
 een Naam die staat, 
 een Naam die straalt. 
 Jezus Christus bovenaan. 
 Glorie heeft een Naam. 

 Wie wordt niet stil van hoe Hij stierf, 
 de Schepper zonder adem? 
 Van hoe Hij zo de macht verwierf, 
 als Koning van genade. 
 De dood verslikt zich in zijn naam, 
 de Zoon van God is opgestaan.

 Jezus, Jezus.
 Een Naam die staat,
 een Naam die straalt.
 Jezus, Jezus.
 Jezus Christus bovenaan.

 
Meditatie: n.a.v. Psalm 28 vers 6 , 7 en 8



Zingen / luisteren: ‘Wat de toekomst brengen moge’
 Wat de toekomst brengen moge,
 mij geleidt des Heren hand,
 moedig sla ik dus de ogen,
 naar het onbekende land.
 Leer mij volgen zonder vragen,
 Vader wat Gij doet is goed.
 Leer mij slechts het heden dragen,
 met een rustig, kalme moed.

 Heer ik wil Uw liefde loven,
 al begrijpt mijn ziel U niet.
 Zalig Hij die durft geloven,
 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.

 Laat mij niet mijn lot beslissen:
 zoo 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 den weg niet vindt:
 neem mijn hand in Uwe handen
 en geleid mij als een kind.

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

 
Voorbede



Zingen / luisteren: ‘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.

 Veilig in Jezus’ armen, 
 vrij bij mijn Heer en Borg,
 Vrij van ‘t gewoel der wereld, 
 vrij van verdriet en zorg,
 Vrij van de vrees en twijfel, 
 vrij van der zonden macht;
 Nog slechts een weinig lijden, 
 nog slechts een korte nacht.
 Veilig in Jezus’ armen, 
 vrij bij mijn Heer en Borg,
 Vrij van ‘t gewoel der wereld, 
 vrij van verdriet en zorg.

 Jezus, mijn dierb’re toevlucht, 
 Jezus, Gij stierf voor mij!
 Dat op die rots der eeuwen, 
 eeuwig mijn hope zij.
 Laat mij nu rustend wachten, 
 totdat het duister vlucht,
 en tot ik in de verte 
 uw licht zie in de lucht.
 Jezus, mijn dierb’re toevlucht, 
 Jezus, Gij stierf voor mij!
 Dat op de rots der eeuwen, 
 eeuwig mijn hope zij.



Zegen

Uitleidende muziek: ‘Ik zal er zijn’


