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Emmaüskerk, vrijdag 21 januari om 11.00 uur
Voorganger: Ds. Jan Esveldt
Organist:
Ali de Boer
Ouderling: Arie Esser

Inleidend orgelspel: ‘Dank sei Dir, Herr’ (G.F. Händel)
Welkom
Openingslied: ‘Hij is hier’ (Opwekking 679)
(2x) Hij is hier, Hij is Bij ons
		
In ons hart, in ons huis, onder ons
		
Hij is hier, Hij is bij ons
		
Kom maar en vertrouw op Hem
Leg je last maar neer
Bij de God die leven geeft
Geef je zorgen over aan Hem
Open nu je hart
Voor het levend woord van God
Hij is liefde, Hij is liefde
Hij is hier, Hij is Bij ons
In ons hart, in ons huis, onder ons
Hij is hier, Hij is bij ons
Kom maar en vertrouw op Hem
Leg je last maar neer
Bij de God die leven geeft
Geef je zorgen over aan Hem
Open nu je hart
Voor het levend woord van God
Hij is liefde, Hij is liefde
Hij is hier, Hij is bij ons
Kom maar en vertrouw op Hem
Kom maar en vertrouw op Hem

Bemoediging en groet
Gebed
De troostkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars
Jannette en Janny steken vier kaarsen aan

‘Wat ik je nog graag wil zeggen’: door Janny
Zingen: ‘Groot is Uw trouw, o Heer’
Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu
(Refrein) Groot is Uw trouw, o Heer
		
Groot is Uw trouw, o Heer
		
Iedere morgen aan mij weer betoond
		
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
		
Groot is Uw trouw, o Heer
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid
Refrein
Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Bijdrage door: Wilma Stoelinga (van het kinderhospice)
Schriftlezing: Mattheüs 6 vers 25 - 27
25 Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult
eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het
leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?
26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen
geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie
niet meer waard dan zij?
27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn
levensduur toevoegen?

Lied: ‘I am not alone’ (Kari Jobe, naar Psalm 23)
When I walk through deep waters
I know that You will be with me
When I’m standing in the fire
I will not be overcome
Through the valley of the shadow
I will not fear
(Refrein) I am not alone
			
I am not alone
			
You will go before me
			
You will never leave me
			
I am not alone
			
I am not alone
			
You will go before me
			
You will never leave me
In the midst of deep sorrow
I see Your light is breaking through
The dark of night will not overtake me
I am pressing into You
Lord, You fight my every battle
Oh, and I will not fear
Refrein
You amaze me, redeem me
You call me as Your own
You amaze me, redeem me
You call me as Your own
You’re my strength
You’re my defender
You’re my refuge in the storm
Through these trials
You’ve always been faithful
You bring healing to my soul
Refrein (2x)

Overdenking:

‘Niemand kan door bezorgd te zijn
één el aan zijn lengte toevoegen’
Lied: ‘Stil, mijn ziel wees stil’ (Opwekking 717)
Stil mijn ziel wees stil,
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
In je beproevingen en zorgen.
(Refrein) God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen
Stil mijn ziel wees stil
En dwaal niet af
Dwars door het dal zal Hij je leiden
Stil, vertrouw op Hem
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding
Refrein
Stil mijn ziel wees stil
En laat nooit los
De waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht wacht op de Heer
De zwartste nacht
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
Refrein (2x)
Ik rust in U alleen

Gedicht: door Denise
In Memoriam: door Jannette

Zang ‘You raise me up’: door Ilse en Kimberley
Afscheidswoorden
Zegen
Muziek tijdens het uitdragen: ‘Dwars door alle tranen heen’

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden

