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Inleidend orgelspel: ‘Veilig in Jezus armen’ 
 Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart;
 Daar in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart;
 Hoor! ’t is het lied der eng’len, zingend van liefd’ en vreê,
 Ruischend uit ’s hemels zalen, over de glazen zee.
 Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart;
 Daar in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.

 
Woord van welkom

Gebed

Zingen: Psalm 86 vers 6
 6. Leer mij naar Uw wil te hand’len,
 ‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len;
 Neig mijn hart, en voeg het saâm
 Tot de vrees van Uwen naam.
 HEER, mijn God, ik zal U loven,
	 Heffen	‘t	ganse	hart	naar	boven;
 ‘k Zal Uw naam en majesteit
 Eren tot in eeuwigheid.

Schriftlezingen:
Psalm 23

1	 Een	psalm	van	David.	De	HEERE	is	mijn	Herder,	mij	ontbreekt	niets.
2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille  
 wateren.
3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille  
 van Zijn Naam.
4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad  
 vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
5 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U  
 zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn  
 leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.

Jesaja 40 vers 1 - 11

1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,
2 spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld   



 is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de HEERE  
 het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden.
3 Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de 
 HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God.
4 Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd  
 worden; wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte  
 worden.
5 De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden, en alle vlees 
 tezamen zal het zien, want de mond van de HEERE heeft gesproken.
6 Een stem zegt: Roep! En hij zegt: Wat moet ik roepen? Alle vlees is gras
 en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld.
7 Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest van de HEERE erover blaast.
 Voorwaar, het volk is gras.
8 Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat  
 voor eeuwig.
9 Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap;
 verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede 
 boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda:
 Zie, uw God!
10 Zie, de Heere HEERE zal komen tegen de sterke, en Zijn arm zal heersen.
 Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit.
11 Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen  
 bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.

                                
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.

Meditatie n.a.v. Psalm 23

  ‘De HEERE is mijn Herder’



Zingen: ‘De Heer is mijn Herder’ vers 1 en 5
 1. De Heer is mijn Herder!
 ’k Heb al wat mij lust:
 Hij zal mij geleiden
 Naar grazige weiden;
 Hij voert mij al zachtkens
 Aan waatren der rust.

 5. De Heer is mijn Herder!
 Hem blijf ik gewijd;
 ’k Zal immer verkeeren
 In ’t huis mijnes Heeren:
 Zoo kroont met haar zegen
 Zijn liefde m’ altijd.

Dankgebed

Zingen: Psalm 17 vers 8 

 8. Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt!)
 Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen,
 U in gerechtigheid aanschouwen,
 Verzadigd met Uw Godd’lijk beeld.

Dankwoord: namens de familie

Zingen: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ vers 1 en 4
 1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
 jou nabij op al je wegen
 met zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

 4. Ga met God en Hij zal met je zijn
 tot wij weer elkaar ontmoeten,
 in zijn naam elkaar begroeten.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

Uitleidend orgelspel: Psalm 134


