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Inleidend orgelspel: ‘Blijf bij mij Heer’

Votum

Voorlezen rouwbrief

Zingen: Psalm 27 vers 7

 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

Schriftlezing: 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.



Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen 2x
 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
 Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
 Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
 ‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij.

 
Overdenking n.a.v. Psalm 23

 ‘De Heer is mijn Herder’

Zingen: Psalm 23a (Weerklank) vers 1, 2 en 3

 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.

 2. De Heer is mijn Herder!
 Hij waakt voor mijn ziel:
 Hij brengt mij op wegen
 Van goedheid en zegen;
 Hij schraagt m’, als ik wankel;
 Hij draagt m’, als ik viel.

 3. De Heer is mijn Herder!
 Al dreigt ook het graf
 geen kwaad zal ik vrezen,
 Gij zult bij mij wezen.
 O Heer! mij vertroosten
 Uw stok en uw staf.

Gebed



Zingen: ‘Abba Vader’

 Abba, Vader, U alleen, 
 U behoor ik toe, 
 U alleen doorgrondt mijn hart, 
 U behoort het toe. 
 Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
 U laat nooit alleen, 
 Abba, Vader, U alleen, 
 U behoor ik toe.  

 Abba, Vader, laat mij zijn,
 slechts van U alleen,
 dat mijn wil voor eeuwig zij,
 d’Uwe en anders geen.
 Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
 laat mij nimmer gaan,
 Abba, Vader, laat mij zijn,
 slechts van U alleen.

Zegengebed

Uitleidend orgelspel: ‘Wat de toekomst brengen moge’


