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Inleidend orgelspel: ‘Als g’ in nood gezeten’
Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet.
Vrees toch geen nood, ‘s Heren trouw is groot,
en op ‘t nacht’lijk duister, volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, uw toeverlaat.

Opening
Herinneringen aan moeder: door Jeannette en Wim
Zingen: Psalm 84 vers 1 en 2
1. Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot,
O HEER, der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
Om ‘s HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.
2. Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
De zwaluw legt haar jongskens neer
In ‘t kunstig nest bij Uw altaren,
Bij U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
Geduchte HEER der legerscharen,
Welzalig hij, die bij U woont,
Gestaâg U prijst en eerbied toont.

Gebed
Schriftlezing 2 Korinthe 12 vers 1 - 10: door Winnie
1 Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op
verschijningen en openbaringen van de Heere.
2 Ik ken een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het
lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, weet ik niet; God
weet het – dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen.
3 En ik weet van deze mens – of het in het lichaam of buiten het lichaam
gebeurde, weet ik niet; God weet het –
4 dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft
gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken.
5 Over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet anders roemen

dan in mijn zwakheden.
6 Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn; ik zal immers de
waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, opdat niemand méér van 		
mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort.
7 En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet
zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan,
om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen.
8 Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan.
9 Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn 		
kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn 		
zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.
10 Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in 		
noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik 		
zwak ben, dan ben ik machtig.

Zingen: Psalm 103 vers 6 en 7
6. Zo hoog Zijn troon moog’ boven d’ aarde wezen,
Zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen,
De gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan;
Zo ver het west verwijderd is van ‘t oosten,
Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten,
Van ons de schuld en zonden weggedaan.
7. Geen vader sloeg met groter mededogen
Op teder kroost ooit zijn ontfermend’ ogen,
Dan Isrels HEER op ieder, die Hem vreest;
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten,
Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.

Overdenking: 2 Korinthe 12 vers 9

‘Mijn genade is voor u genoeg’
Zingen: ‘Genadig, zo oneindig groot’
Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ‘t niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan ‘k zien.
Genade die mij heeft geleerd
Te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
Dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in zijn heerlijkheid
Mag stralen als de zon,
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
Dat ik genade vond.
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
Dat ik genade vond.

Gebed
Zingen: Psalm 23A vers 1, 2 en 5 (Weerklank)
1. De Heer is mijn Herder!
’k Heb al wat mij lust:
Hij zal mij geleiden
Naar grazige weiden;
Hij voert mij al zachtkens
Aan waatren der rust.
2. 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.
5. De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd;
’k Zal immer verkeeren
In ’t huis mijnes Heeren:
Zoo kroont met haar zegen
Zijn liefde m’ altijd.

Uitleidend orgelspel: ‘Daar ruist langs de wolken’
Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

