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Inleidend orgelspel: ‘Abba Vader’

Herinneringen aan moeder

Votum en groet

Zingen: Psalm 62 vers 1 en 5
 1. Mijn ziel is immers stil tot God;
 Van Hem wacht ik een heilrijk lot;
 Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
 Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
 Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
 Ik zal geen grote wank’ling vrezen. 

 5. In God is al mijn heil, mijn eer,
 Mijn sterke rots, mijn tegenweer;
 God is mijn toevlucht in het lijden.
 Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
 Stort voor Hem uit uw ganse hart;
 God is een toevlucht t’ allen tijde.

Gebed

Schriftlezing: Psalm 116
1 Ik heb lief, want de HEERE hoort mijn stem, mijn smekingen;
2 Want Hij neigt Zijn oor tot mij; dies zal ik Hem in mijn dagen aanroepen.
3 De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel 
	 hadden	mij	getroffen;	ik	vond	benauwdheid	en	droefenis.
4 Maar ik riep den Naam des HEEREN aan, zeggende: Och HEERE! bevrijd  
 mijn ziel.
5  De HEERE is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende.
6  De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij  
 verlost.
7  Mijn ziel! keer weder tot uw rust, want de HEERE heeft aan u welgedaan.
8  Want Gij, HEERE! hebt mijn ziel gered van den dood, mijn ogen van
 tranen, mijn voet van aanstoot.
9  Ik zal wandelen voor het aangezicht des HEEREN, in de landen der
 levenden.
10 Ik heb geloofd, daarom sprak ik; ik ben zeer bedrukt geweest.
11 Ik zeide in mijn haasten: Alle mensen zijn leugenaars.
12 Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen?



13 Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den Naam des HEEREN 
 aangoepen.
14 Mijn geloften zal ik den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn  
 volk.
15 Kostelijk is in de ogen des HEEREN de dood Zijner gunstgenoten.
16 Och, HEERE! zekerlijk ik ben Uw knecht, ik ben Uw knecht, een zoon Uwer   
 dienstmaagd; Gij hebt mijn banden losgemaakt.
17	Ik	zal	U	offeren	een	offerande	van	dankzegging,	en	den	Naam	des	HEEREN		 	
 aanroepen.
18 Ik zal mijn gelofte den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn  
 volk.
19 In de voorhoven van het huis des HEEREN, in het midden van u, o Jeruzalem!  
 Hallelujah!

Zingen: Psalm 116 vers 1, 2 en 3
 1. God heb ik lief; want die getrouwe HEER
 Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
 Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen;
 Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

 2. Ik lag gekneld in banden van de dood,
 Daar d’ angst der hel mij alle troost deed missen;
 Ik was benauwd, omringd door droefenissen;
 Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood:

 3. “Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!”
 Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig;
 De HEER is groot, genadig en rechtvaardig,
 En onze God ontfermt zich op ‘t gebed.

Verkondiging

Zingen: Psalm 116 vers 4
 4. D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan;
 ‘k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.
 Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder;
 Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan. 

Gebed



Zingen: ‘Een toekomst vol van hoop’
 In de nacht van strijd en zorgen
 kijken wij naar U omhoog,
 biddend om een nieuwe morgen,
 om een toekomst vol van hoop.

 Ook al zijn er duizend vragen,
 al begrijpen wij U niet,
 U blijft ons met liefde dragen,
 U die alles overziet.

 U geeft een toekomst vol van hoop;
 dat heeft U aan ons beloofd.                      
 Niemand anders, U alleen,
 leidt ons door dit leven heen.

 U heeft ons geluk voor ogen.
 Jezus heeft het ons gebracht.
 Mens, als wij, voor ons gebroken
 in de allerzwartste nacht.

 U geeft een toekomst vol van hoop;
 dat heeft U aan ons beloofd.                      
 Niemand anders, U alleen,
 leidt ons door dit leven heen.
 
 U bent God, de Allerhoogste,
 God van onbegrensde macht.
 Wij geloven en wij hopen
 op het einde van de nacht.

 U geeft een toekomst vol van hoop;
 dat heeft U aan ons beloofd.                      
 Niemand anders, U alleen,
 leidt ons door dit leven heen.

Zegen

Uitleidend orgelspel: ‘Wat de toekomst brengen moge’


