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Inleidend orgelspel: ‘Zalig hij, die in dit leven’ (Psalm 146 vers 3)

Welkom

Zingen: Psalm 25 vers 6 en 8
 6. Wie heeft lust de HEER’ te vrezen,
 ‘t Allerhoogst en eeuwig goed?
 God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
 Leren, hoe hij wand’len moet.
 ‘t Goed, dat nimmermeer vergaat,
 Zal hij ongestoord verwerven,
 En zijn Godgeheiligd zaad
 Zal ‘t gezegend aard’rijk erven.
 
 8. Zie op mij in gunst van boven;
 Wees mij toch genadig, HEER’;
 Eenzaam ben ik en verschoven:
 Ja, d’ ellende drukt mij neer.
 ‘k Roep U aan in angst en smart;
 Duizend zorgen, duizend doden 
 Kwellen mijn angstvallig hart;
 Voer mij uit mijn angst en noden 

Gebed

Schriftlezing: Psalm 146
1 Halleluja! Mijn ziel, loof de HEERE.
2  Ik zal de HEERE loven in mijn leven, ik zal voor mijn God psalmen zingen  
 zolang ik er nog ben.
3  Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind, bij wie geen heil is.
4  Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem; op die dag  
 vergaan zijn plannen.
5 Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwach- 
 ting stelt op de HEERE, zijn God,
6 Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is; Die voor  
 eeuwig de trouw bewaart,
7  Die de onderdrukten recht doet, Die de hongerigen brood geeft. 
 De HEERE maakt de gevangenen los,
8  de HEERE opent de ogen van de blinden. De HEERE richt de gebogenen  
 op, de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.



9  De HEERE bewaart de vreemdelingen, Hij houdt wees en weduwe staan 
 de, maar de weg van de goddelozen maakt Hij krom.
10 De HEERE zal voor eeuwig regeren; uw God, Sion, is van generatie op  
 generatie. Halleluja!

Zingen: Psalm 42 vers 1 en 3
 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 de HEER’;
 God des levens, ach, wanneer
 Zal ik naad’ren voor Uw ogen,
 In Uw huis Uw naam verhogen?

 3. O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
 Waartoe zijt g’ in mij ontrust?
 Voed het oud vertrouwen weder;
 Zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust;
 Want Gods goedheid zal uw druk
 Eens verwiss’len in geluk.
 Hoop op God, sla ‘t oog naar boven;
 Want ik zal Zijn naam nog loven.

Overdenking n.a.v. Psalm 146 vers 5

 ‘ Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, 
  die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God.’

Zingen: Psalm 42 vers 5
 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 de nacht
 Zingen, daar ik Hem verwacht;
	 En	mijn	hart,	wat	mij	moog’	treffen,
	 Tot	de	God	mijns	levens	heffen.



Gebed

Zingen: ‘Ik zal er zijn’
 Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 Een boog in de wolken als teken van trouw,
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

 ‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige Naam.
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
 Uw Naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

 O Naam aller namen, aan U alle eer.
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

 ‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige Naam.
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
 Uw Naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’,
 Uw Naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Uitleidend orgelspel: ‘Wat de toekomst brengen moge’


