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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.

Opening

Herinneringen aan moeder

Zingen: Psalm 150 vers 1, 2 en 3
 1. Looft God, looft Zijn naam alom;
 Looft Hem in Zijn heiligdom;
 Looft des HEEREN grote macht,
 In den hemel Zijner kracht;
 Looft Hem, om Zijn mogendheden,
 Looft Hem, naar zo menig blijk
 Van Zijn heerlijk koninkrijk,
 Voor Zijn troon en hier beneden.
 
 2. Looft God, met bazuingeklank;
 Geeft Hem eer, bewijst Hem dank;
 Looft Hem, met de harp en luit;
	 Looft	Hem,	met	de	trom	en	fluit;
 Looft Hem, op uw blijde snaren;
 Laat zich ‘t orgel overal
 Bij het juichend vreugdgeschal,
 Tot des HEEREN glorie, paren.
 
 3. Looft God, naar Zijn hoog bevel,
 Met het klinkend cimbelspel;
 Looft Hem, op het schel metaal
 Van de vrolijke cimbaal;
 Looft den HEER; elk moet Hem eren,
 Al wat geest en adem heeft;
 Looft den HEER, die eeuwig leeft;
 Looft verheugd den HEER der heren!



Gebed

Schriftlezingen:

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.

Mattheüs 11 vers 25 - 30
25 In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en  
 van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt,  
 en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.
26 Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.
27 Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon  
 dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon  
 het wil openbaren.
28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van  
 hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

.
Zingen: Psalm 84 vers 2
 2. Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
 De zwaluw legt haar jongskens neer
 In ‘t kunstig nest bij Uw altaren,
 Bij U, mijn Koning en mijn God,
 Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
 Geduchte HEER der legerscharen,
 Welzalig hij, die bij U woont,
 Gestaâg U prijst en eerbied toont.



Overdenking n.a.v. Psalm 23 vers 1
 ‘De HEERE is mijn Herder’

Zingen: Gezang 485 vers 1, 3 en 4
 1. God enkel licht,    3. Heer, waar dan heen?
 wiens aangezicht    Tot U alleen! 
 zo blinkend is van luister,   Gij zult ons niet verstoten. 
 ziet ons onrein,    Uw eigen Zoon
 ziet hoe wij zijn    heeft tot uw troon
 vervallen aan het duister.   de weg ons weer ontsloten.

 4. Ja, amen, ja, 
 op Golgotha 
 stierf Hij voor onze zonde. 
 Zijn schuldloos bloed  
 maakt alles goed 
 en reinigt ons van zonde

Gebed

Zingen: Gezang 471 vers 1 en 4
 1. 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 kalme moed!

 4. Waar de weg mij brengen moge,
 aan des Vaders trouwe hand
 loop ik met gesloten oogen
 naar het onbekende land.

Uitleidend orgelspel: ‘De Heer is mijn Herder’
 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.


