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Inleidend orgelspel: ‘De Heer is mijn Herder’

Bijdrage: door Maikel

Woord van deelneming

Zingen: ‘Ik bouw op U’
 1. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
 Niet eenzaam ga ik op de vijand aan
 Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming
 Ik bouw op U en ga in Uwe naam
 Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming
 Ik bouw op U en ga in Uwe naam

 2. Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
 En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan
 Toch rijst in mij een lied van overwinning
 Ik bouw op U en ga in Uwe naam
 Toch rijst in mij een lied van overwinning
 Ik bouw op U en ga in Uwe naam

 3. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
 Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd
 In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
 In rust met U die mij hebt voortgeleid
 In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
 In rust met U die mij hebt voortgeleid

Gebed 

Schriftlezing: Psalm 23
1. Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
2.  Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer  
 stille wateren.
3  Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns  
 Naams wil.
4  Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen,  
 want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
5  Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij  
 maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.



6. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns   
 levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.

Zingen: Psalm 23 vers 1 en 3
 1. De God des heils wil mij ten Herder wezen;
 ‘k Heb geen gebrek, ‘k heb geen gevaar te vrezen.
 Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,
 Aan d’ oevers van zeer stille waat’ren leiden.
 Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden
	 In	‘t	effen	spoor	van	Zijn	gerechtigheden.

 3. Gij zalft mijn hoofd; Gij doet mijn blijdschap groeien,
 En van Uw heil mijn beker overvloeien.
 Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven,
 Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven;
 Zodat ik in het heilig huis des HEEREN,
 Een lange reeks van dagen, blijf verkeren.

 
Overdenking n.a.v. Psalm 23 vers 1a

Zingen: ‘Genade, zo oneindig groot’ vers 1 - 4
 1. Genade, zo oneindig groot 
 dat ik, die ’t niet verdien.
 het leven vond, want ik was dood
 en blind, maar nu kan ‘k zien.

 2. Genade, die mij heeft geleerd
 te vrezen voor het kwaad.
 Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
 dat God mij nooit verlaat.

 3. Want Jezus droeg mijn zondelast
 en tranen aan het kruis.
 Hij houdt mij door genade vast
 en brengt mij veilig thuis.

 4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
 mag stralen als de zon.
 Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
 dat ik genade vond.
 Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
 dat ik genade vond.



Dankgebed en voorbeden

Zingen: Psalm 42 vers 1 en 5
 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 den HEER;
 God des levens, ach, wanneer
 Zal ik naad’ren voor Uw ogen,
 In Uw huis Uw naam verhogen?

 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 den nacht
 Zingen, daar ik Hem verwacht;
	 En	mijn	hart,	wat	mij	moog’	treffen,
	 Tot	den	God	mijns	levens	heffen.

Bijdrage: door Rosewitha

Uitleidend orgelspel: ‘Wat de toekomst brengen moge’


