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Inleidend orgelspel: ‘Veilig in Jezus’ armen’
Welkom en bemoediging
Zingen: Psalm 42 vers 1 en 5
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?
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.

In dankbare herinnering aan moeder
Gebed
Schriftlezingen: Psalm 116 en Mattheüs 11 vers 28 - 30
Psalm 116
1 Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden.
2 Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen.
3 Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden
mij getroffen, ik ondervond benauwdheid en verdriet.
4 Maar ik riep de Naam van de HEERE aan: Och HEERE, bevrijd mijn ziel!
5 De HEERE is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer.
6 De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij
verlost.
7 Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de HEERE is goed voor u geweest.

8 Ja, U, HEERE, hebt mijn ziel immers gered van de dood, mijn ogen van
tranen, mijn voet van struikelen.
9 Ik zal wandelen voor het aangezicht van de HEERE in de landen der
levenden.
10 Ik heb geloofd, daarom spreek ik. Ík ben zeer verdrukt geweest.
11 Ík zei, in mijn haast: Alle mensen zijn leugenaars.
12 Wat zal ik de HEERE vergelden voor al Zijn weldaden, die Hij mij bewees?
13 Ik zal de beker van het heil heffen en de Naam van de HEERE aanroepen.
14 Mijn geloften zal ik aan de HEERE nakomen, nu, in de tegenwoordigheid
van al Zijn volk.
15 Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood van Zijn gunstelingen.
16 Och HEERE, voorzeker, ik ben Uw dienaar, ik ben Uw dienaar, een zoon
van Uw dienares; U hebt mijn boeien losgemaakt.
17 Ik zal U een offer van dankzegging brengen en de Naam van de HEERE
aanroepen.
18 Mijn geloften zal ik aan de HEERE nakomen, nu, in de tegenwoordigheid
van al Zijn volk,
19 in de voorhoven van het huis van de HEERE, in uw midden, Jeruzalem.
Halleluja!
Mattheüs 11 vers 28 - 30
28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van
hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Zingen: Psalm 116 vers 1, 3, 4 en 11
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.
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.
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.

11. Ik zal met vreugd in ‘t huis des HEEREN gaan,
Om daar met lof Uw groten naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
Elk heff’ met mij den lof des HEEREN aan!

Overdenking
Zingen: Psalm 68 vers 10
10. Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ‘t eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Dankgebed en voorbede
Zingen: Gezang 456 vers 1 - 3
1. Zegen ons Algoede, neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht.
2. Stort, op onze bede, in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht van uw Geest bij dag en nacht.
3. Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

Zegenbede
Uitleidend orgelspel: ‘Wat de toekomst brengen moge’

