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Inleidend orgelspel: ‘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.

  
Zingen: ‘Daar ruist langs de wolken’ vers 1 en 3
 1. Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,
 die hemel en aarde verenigt te zaam,
 Geen naam is er zoeter en beter voor ‘t hart,
 Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
 Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
 Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

 3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ‘t stof
 en d’ Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
 O mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan,
 dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
 Jezus, Jezus, Uw naam zij d’ eer,
 want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

In Memoriam: door Jenny

Zingen: Psalm 84 vers 3 en 6
 3. Welzalig hij, die al zijn kracht
 En hulp alleen van U verwacht,
 Die kiest de welgebaande wegen;
 Steekt hen de hete middagzon
 In ‘t moerbeidal, Gij zijt hun bron,
 En stort op hen een milden regen,
 Een regen, die hen overdekt,
 Verkwikt, en hun tot zegen strekt.



 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 121
1  Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp  
 komen zal.
2 Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
4 Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen.
5 De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw  
 rechterhand.
6 De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht.
7 De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.
8 De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in 
 eeuwigheid.

Zingen: Psalm 121 vers 1, 2 en 3
 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.

 2. Hij is, al treft u ‘t felst verdriet,
 Uw wachter, die uw voet
 Voor wankelen behoedt;
 Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
 Geen kwaad zal u genaken;
 De HEER zal u bewaken.



 3. Zijn wacht, waarop men hopen mag,
 Zal, daar zij u bedekt,
 En u ter schaduw strekt,
 De maan bij nacht, de zon bij dag,
 In koud’ en gloed vermind’ren,
 Opdat zij u niet hind’ren. 

Meditatie n.a.v. Psalm 121

Zingen: ‘Ik bouw op U’ vers 1, 2 en 3
 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

 
Dankgebed en voorbede 

Luisterlied: ‘Stil, mijn ziel wees stil’ 

Zegen

Uitleidend orgelspel: ‘Neem Heer, mijn beide handen en leidt Uw kind’


