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Inleidend orgelspel
In memoriam
Votum en groet
Zingen: ‘De Heer is mijn Herder’
De Heer is mijn Herder! ‘k Heb al wat mij lust
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens aan waat’ren der rust.
De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel.
Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen.
Hij schraagt m’ als ik wankel. Hij draagt m’ als ik viel.
De Heer is mijn Herder! In ‘t hart der woestijn.
Verkwikken en laven Zijn hemelse gaven.
Hij wil mij versterken met brood en met wijn.
De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd.
‘k Zal immer verkeren in ‘t huis mijnes Heren.
Zo kroont met haar zegen Zijn liefde m’ altijd.

Gebed
Schriftlezing Mattheüs 11: 25 - 30
25 In dienzelfden tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des
hemels en der aarde! dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen
verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard.
26 Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U.
27 Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon
dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon
wil openbaren.
28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van
hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Zingen: Psalm 42 vers 1
1. ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER’;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad’ren voor Uw ogen;
In Uw huis Uw Naam verhogen?

Verkondiging
Zingen: Psalm 42 vers 5
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
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.		
		

Jezus mijn dierb’re Toevlucht,
Jezus, U stierf voor mij.
Dat op die rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt
en ’t oog aan gindse kusten
Uw heillicht gloren ziet.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Zegen
Zingen: ‘Wat de toekomst brengen moge’
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heeren 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 kalmen 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:
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.
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
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