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Inleidend orgelspel: ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’

Welkom

Dankwoord: door de familie

Zingen: Psalm 103 vers 8 en 9
 8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
 Gelijk een bloem, die op het veld verheven,
 Wel sierlijk pronkt, maar kracht’loos is en teêr;
 Wanneer de wind zich over ‘t land laat horen,
 Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
 Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

 9. Maar ‘s HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
 In eeuwigheid altoos dezelfde wezen;
 Zijn trouw rust zelfs op ‘t late nageslacht,
 Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
 Noch van Zijn wet afkerig d’ oren wenden,
 Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.

Belijdenis van afhankelijkheid

Zingen: ‘Vaste Rots van mijn behoud’
 1 Vaste rots van mijn behoud,
 als de zonde mij benauwt,
 laat mij steunen op uw trouw,
 laat mij rusten in uw schaûw,
 waar het bloed door U gestort,
 mij de bron des levens wordt.

 2 Jezus, niet mijn eigen kracht,
 niet het werk door mij volbracht,
	 niet	het	offer,	dat	ik	breng,
 niet de tranen, die ik pleng,
 schoon ik ganse nachten ween,
 kunnen redden, Gij alleen.



 3. Zie, ik breng voor mijn behoud
 U geen wierook, mirre of goud;
 moede kom ik, arm en naakt,
 tot de God, die zalig maakt,
 die de arme kleedt en voedt,
 die de zondaar leven doet.

Gebed

Schriftlezing: Psalm 130
1 Een pelgrimslied. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;
2 Heere, hoor naar mijn stem. Laat Uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide   
 smeekbeden.
3 Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal staande blijven?
4 Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.
5 Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord.
6 Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op   
 de morgen.
7 Laat Israël hopen op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid
 en bij Hem is veel verlossing.
8 Ja, Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.

Zingen: Psalm 27 vers 7
 7. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
 Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
 Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
 Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
 Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
 Hij is getrouw, de bron van alle goed;
 Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
 Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.

Meditatie: n.a.v. Psalm 130 vers 5
 
 Ik verwacht de HEERE, 
                   mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord.



Zingen: Psalm 130 vers 3
 3. Ik blijf den HEER verwachten;
 Mijn ziel wacht ongestoord;
 Ik hoop, in al mijn klachten,
 Op Zijn onfeilbaar woord;
 Mijn ziel, vol angst en zorgen,
 Wacht sterker op den HEER,
 Dan wachters op den morgen;
 Den morgen, ach, wanneer?

Dankgebed

Zingen: Psalm 121 vers 1 en 4
 1. ‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
 Vanwaar ik dag en nacht
 Des Hoogsten bijstand wacht.
 Mijn hulp is van den HEER alleen,
 Die hemel, zee en aarde
 Eerst schiep, en sinds bewaarde.

 4. De HEER zal u steeds gadeslaan,
 Opdat Hij in gevaar,
 Uw ziel voor ramp bewaar’;
 De HEER, ‘t zij g’ in of uit moogt gaan,
 En waar g’ u heen moogt spoeden,
 Zal eeuwig u behoeden.

Zegenbede

Uitleidend orgelspel: ‘Wat de toekomst brengen moge’

 


