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Inleidend orgelspel: ‘Abba Vader’

Votum

Voorlezen rouwkaart

Zingen: Psalm 84 vers 6

 6. 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. 

Gebed

Schriftlezing: Psalm 139 vers 1 - 12

1 Een psalm van David, voor de koorleider. HEERE, U doorgrondt en kent mij. 
2 Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. 
3 U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. 
4 Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles. 
5 U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op mij. 
6 Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. 
7 Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten? 
8 Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie, 
 U bent daar.
9 Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, 
10 ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden. 
11 Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! – dan is de nacht een licht om mij heen.
12 Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, maar de nacht licht op als  
 de dag, de duisternis is als het licht.



Zingen: Psalm 139 vers 1 en 2 (Weerklank)

 1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
 dieper dan ik mijzelf ooit ken,
 kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
 Gij volgt mij waar ik zit of sta.
 Wat mij ten diepste houdt bewogen,
 ‘t ligt alles open voor uw ogen.

 2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
 wie weet mijn wegen zoals Gij?
 Gij kent mijn leven woord voor woord,
 Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
 Ja overal, op al mijn wegen
 en altijd weer komt Gij mij tegen.

Overdenking n.a.v. Psalm 139

Zingen: ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ vers 1 - 3

 1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
 Verlos mij van mijn bange pijn!
 Zie, heel mijn hart staat voor u open
 en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
 O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
 verkwik mij met uw heil’ge gloed.
 Kom met uw zachte glans doordringen,
 o zon van liefde, mijn gemoed!

 2. O, werd mijn hart door U verkoren!
 Gij weet, hoe U mijn ziel bemint
 en in uw liefde als verloren
 bij U een veil’ge schuilplaats vindt.
 Dan werd mij heerlijkheid gegeven,
 dan kwam een eind aan mijne smart.
 Wil, Jezus, om met mij te leven,
 geboren worden in mijn hart!
 



 3. Vervul, o Heiland, het verlangen,
 waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
 Ik wil in ootmoed U ontvangen,
 mijn ziel en zinnen zijn bereid.
 Blijf in uw liefde mij bewaren,
 waar om mij heen de wereld woedt.
 O, mocht ik uwe troost ervaren:
 doe intocht, Heer, in mijn gemoed.

Gebed

Zingen: ‘De Heer is mijn Herder’ vers 1 - 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!

Zegengebed

Uitleidend orgelspel: ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’


