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Inleidende muziek: ‘Erbarme dich, mein Gott’

 
Welkom

Aansteken kaars (door Esther, Rebecca en Fleur)

Woorden van herinnering (door Marjanne, Roelie en Hennie)

Zingen: Psalm 121 vers 1 en 4

 1. ‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen, 
 Vanwaar ik dag en nacht 
 Des Hoogsten bijstand wacht. 
 Mijn hulp is van den HEER alleen, 
 Die hemel, zee en aarde 
 Eerst schiep, en sinds bewaarde. 

 4. De HEER zal u steeds gadeslaan,
 Opdat Hij in gevaar,
 Uw ziel voor ramp bewaar’;
 De HEER, ‘t zij g’ in of uit moogt gaan,
 En waar g’ u heen moogt spoeden,
 Zal eeuwig u behoeden.

Schriftlezing: Jesaja 49 vers 14 - 23 (door Wim)

14	 Sion	 zegt	 echter:	 De	HEERE	 heeft	mij	 verlaten,	 de	Heere	 heeft	mij	 vergeten. 
15	 Kan	een	vrouw	haar	zuigeling	vergeten,	zich	niet	ontfermen	over	het	kind	van 
  haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten.
16	 Zie,	 Ik	heb	u	 in	beide	handpalmen	gegraveerd,	uw	muren	zijn	steeds	vóór	Mij. 
17	 Uw	 kinderen	 zullen	 zich	 haasten,	 maar	 uw	 vernielers	 en	 verwoesters	 zullen	 



 van u weggaan.
18	 Sla	uw	ogen	op,	kijk	om	u	heen	en	zie:	zij	allen	verzamelen	zich,	komen	naar 
		 u	toe.	Zo	waar	Ik	leef,	spreekt	de	HEERE,	voorzeker,	u	zult	zich	met	hen	allen	 
 als met een sieraad tooien, u zult ze ombinden zoals een bruid doet.
19	Want	uw	puinhopen,	uw	woestenijen	en	uw	vernielde	land	–	voorzeker,	nu	zult	 
 u te nauw zijn vanwege zoveel inwoners, en wie u verslonden, zullen ver van  
 u zijn.
20	Ook	zullen	de	kinderen,	van	wie	u	beroofd	was,	in	uw	oren	zeggen:	Deze	 
 plaats is te nauw voor mij. Maak plaats voor mij, laat mij hier wonen!
21	 En	u	zult	zeggen	in	uw	hart:	Wie	heeft	deze	kinderen	voor	mij	voortgebracht,	 
 aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was, verbannen en verdreven?  
	 Deze	kinderen	–	wie	heeft	ze	grootgebracht?	Zie,	ik	was	alleen	overgebleven. 
	 Deze	kinderen	–	waar	waren	die?
22	Zo	zegt	de	Heere	HEERE:	Zie,	Ik	zal	Mijn	hand	opheffen	naar	de	heidenvolken, 
	 naar	de	volken	zal	 Ik	Mijn	banier	omhoogsteken.	Dan	zullen	zij	uw	zonen	 
 brengen in de armen, en uw dochters zullen gedragen worden op de schou 
 der.
23	En	koningen	zullen	uw	verzorgers	zijn	en	hun	vorstinnen	uw	voedsters.

Gebed

Overdenking n.a.v. Jesaja 49 vers 16

  ‘ Een kostbaar pand! ’

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.

Gebed

Zingen: ‘Blijf bij mij Heer’ 

 1. Blijf bij mij, Heer, want d’ avond is nabij.
 De dag verduistert, Heere, blijf bij mij!
 Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,
 der hulpeloozen hulp, verlaat mij niet!

	 2.	Weldra	verloopt	des	levens	kort	getij,
 vreugde verdoft, de glorie gaat voorbij.
 Alles verzinkt, waar ik mij henen keer:
 Gij houdt uw trouwe, o blijf bij mij, Heer!



 5. Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk’rend oog,
 Licht in den schemer, leid mij naar omhoog!
 De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
 in dood en leven, Heer, blijf mij nabij! 

Uitleidend orgelspel: ‘Wat	de	toekomst	brengen	moge’

 Wat de toekomst brengen moge,
 Mij geleidt des Heeren hand;
 moedig sla ik dus de oogen
 naar het onbekende land.
 Leer mij volgen zonder vragen;
 Vader, wat Gij doet is goed!
 Leer mij slechts het heden dragen
 met een rustig kalmen moed!

Uit uw aanwezigheid blijkt uw liefde en warmte,
wij willen u daarvoor hartelijk danken.





Onze Vader
Die in de

Hemelen zijn!
Uw Naam

worde
geheiligd.

Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk
in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden
ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schulderaren. En leid

ons niet in
verzoeking
maar verlos
ons van de
boze.	Want
van U is het
Koninkrijk en
de kracht, en

de heerlijkheid
tot in der

eeuwigheid.
Amen.


