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Datum:  donderdag 20 oktober 2022
Aanvang: 10.00 uur
Locatie:  Gemeentelijk rouwcentrum te Barneveld
Voorganger: ds. P. de Jager
Organist: Jaap Ouwehand



Inleidend orgelspel: ‘Neem, Heer, mijn beide handen’

Welkom

In memoriam: door Jan Noorlander

Votum

Lezen rouwbrief

Zingen: Psalm 17 vers 3 
 Ik zet mijn treden in Uw spoor,
 Opdat mijn voet niet uit zou glijden;
 Wil mij voor struikelen bevrijden,
 En ga mij met Uw heillicht voor.
 Ik roep U aan, ‘k blijf op U wachten,
 Omdat G’, o God, mij altoos redt,
 Ai, luister dan naar mijn gebed,
 En neig Uw oren tot mijn klachten.

Gebed

Schriftlezing: Psalm 84

1 Voor de koorleider, op ‘De Gittith’; een psalm, van de zonen van Korach.
2	 Hoe	lieflijk	zijn	Uw	woningen,	HEERE	van	de	legermachten.
3 Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de   
	 HEERE;	mijn	hart	en	mijn	lichaam	roepen	het	uit	tot	de	levende	God.
4 Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen   
	 legt:	bij	Uw	altaren,	HEERE	van	de	legermachten,	mijn	Koning	en	mijn	God.
5 Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend.
6 Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande   
 wegen.
7 Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron;   



 ook zal de regen hen overvloedig bedekken.
8 Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion.
9	 HEERE,	God	van	de	legermachten,	luister	naar	mijn	gebed,	neem	het	ter	ore,		
 o God van Jakob.
10 O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van Uw gezalfde.
11 Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik verkoos liever         
 te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de 
 tenten van de goddeloosheid.
12	Want	God,	de	HEERE,	is	een	zon	en	een	schild,	de	HEERE	zal	genade	en	eer		
 geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg  
 gaan.  
13	HEERE	van	de	legermachten,	welzalig	de	mens	die	op	U	vertrouwt. 

Gedicht: door Jan Noorlander

Zingen: Psalm 84 vers 2 en 6
	 Zelfs	vindt	de	mus	een	huis,	o	HEER,
 De zwaluw legt haar jongskens neer
 In ‘t kunstig nest bij Uw altaren,
 Bij U, mijn Koning en mijn God,
 Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
	 Geduchte	HEER	der	legerscharen,
 Welzalig hij, die bij U woont,
 Gestaâg U prijst en eerbied toont.

	 Want	God,	de	HEER,	zo	goed,	zo	mild,
 Is t’ allen tijd een zon en schild;
 Hij zal genaad’ en ere geven;
 Hij zal hun ‘t goede niet in nood
 Onthouden, zelfs niet in de dood,
 Die in oprechtheid voor Hem leven.
	 Welzalig,	HEER,	die	op	U	bouwt,
 En zich geheel aan U vertrouwt.

Meditatie



Zingen: Psalm 73 vers 12
 ‘k Zal dan gedurig bij U zijn,
 In al mijn noden, angst en pijn;
 U al mijn liefde waardig schatten,
 Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
 Gij zult mij leiden door Uw raad,
 O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
 En mij, hiertoe door U bereid,
 Opnemen in Uw heerlijkheid.

Gebed en voorbeden

Zingen: Psalm 68 vers 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.

Dankwoord: door Piet Hazeleger

Uitleidend orgelspel: ‘Nader, mijn God, tot U’

 


