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Orgelspel bij binnendragen
Welkom
Zingen: Psalm 130 vers 1 en 3
1. Uit diepten van ellenden
Roep ik, met mond en hart,
Tot U, die heil kunt zenden;
O HEER, aanschouw mijn smart;
Wil naar mijn smeekstem horen;
Merk op mijn jammerklacht;
Verleen mij gunstig’ oren,
Daar ‘k in mijn druk versmacht.
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?

Schriftlezing: Psalm 27 vers 1 - 14
1 Een psalm van David. De HEERE is mijn licht en mijn heil, oor wie zou ik
vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?
2 Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te verslinden – mijn
tegenstanders en mijn vijanden – struikelden zij zelf en vielen.
3 Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak er een oorlog
tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop.
4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen
mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de
lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn
tempel.
5 Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt
mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.

6 Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die mij omringen. Ik
zal in Zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten; ik zal zingen,
ja, ik zal psalmen zingen voor de HEERE.
7 Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep; wees mij genadig en antwoord mij.
8 Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw
aangezicht, HEERE,
9 verberg Uw aangezicht niet voor mij. Wijs Uw dienaar niet af in toorn,
U bent mijn hulp geweest; laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o
God van mijn heil.
10 Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal
mij aannemen.
11 HEERE, leer mij Uw weg, leid mij op een geëffend pad omwille van mijn
belagers.
12 Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse
getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld.
13 Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in
het land van de levenden, ik was vergaan.
14 Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht
op de HEERE.

Gebed
Overdenking: n.a.v. Psalm 27 vers 13

‘Als ik toch geen geloof had....!’
Zingen: Psalm 27 vers 6 en 7
6. Want, schoon ik zelfs van vader en van moeder
Verlaten ben, de HEER is goed en groot;
Hij is en blijft mijn Vader en Behoeder.
Leer mij, o God, Uw weg in allen nood;
Bestuur, om mijns verspieders wil, mijn voet
Op ‘t effen pad; dat ‘s vijands euvelmoed
Mij nimmer treff’; vervoerd door list en dwang,
Getuigt men vals tot mijnen ondergang.

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.

Gebed
Zingen: Psalm 121 vers 1, 3 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.
3. Zijn wacht, waarop men hopen mag,
Zal, daar zij u bedekt,
En u ter schaduw strekt,
De maan bij nacht, de zon bij dag,
In koud’ en gloed vermind’ren,
Opdat zij u niet hind’ren.
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.

Orgelspel bij uitdragen

