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Orgelspel

‘Lichtstad met uw paarlen poorten’

Binnenkomst
Woord van welkom
Stil Gebed
Votum en Groet
Samenzang Psalm 23b: 1, 3 en 5 ‘De Heer is mijn Herder’
1. De Heer is mijn Herder!
‘k Heb al wat mijn lust;
Hij zal mijn geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wateren der rust.
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!
5. De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
‘k zal immer verkeren
In ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen.
Zijn liefde me altijd
Enkele woorden dochter Janneke

Samenzang Psalm 86: 4 en 6 ‘Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden’
4. Leer mij naar uw wil te handelen,
laat mij in uw waarheid wandelen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwe naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen ’t ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.
6. Zie, o God, de trotse bende
die mijn leven tracht te schenden,
die in mateloos geweld
U zich niet voor ogen stelt.
Kome, Heer, mij uw genade,
uw barmhartigheid te stade.
Trouw zijt Gij in wat Gij doet,
Gij zijt onvoorstelbaar goed.
Gebed
Samenzang Liedbundel 42: 1, 2 en 4 ‘Vaste rots van mijn behoud’
1. Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in w schauw,
waar het bloed door U gestort,
mij de bron des levens wordt.
2. Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.
4. Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,

als mijn ziel uit d' aardse woon
opklimt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.
1e Schriftlezing

Psalm 138: 1-8

1 Van David. Ik wil U loven met heel mijn hart, voor U zingen onder het
oog van de goden, 2 mij buigen naar Uw heilige tempel, Uw naam loven
om Uw liefde en trouw: grote dingen hebt U beloofd, tot eer van Uw
naam. 3 Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord, mij bemoedigd en
gesterkt. 4 Laten alle koningen op aarde U loven, HEER, zij hebben de
beloften uit Uw mond gehoord. 5 Laten zij de wegen van de HEER
bezingen: ‘Groot is de majesteit van de HEER. 6 De HEER is
hoogverheven! Naar de nederige ziet Hij om, de hoogmoedige doorziet
Hij van verre.’ 7 Al is mijn weg vol gevaren, U houdt mij in leven, U
verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden, Uw rechterhand brengt
mij redding. 8 De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, Uw trouw
duurt eeuwig, laat het werk van Uw handen niet los.
2e Schriftlezing

Johannes 14 : 1-6

1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. 2 In het huis van
Mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een
plaats voor jullie gereed zal maken? 3 Wanneer Ik een plaats voor jullie
gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en
dan zullen jullie zijn waar Ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar Ik
heen ga.’ 5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat,
Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6 Jezus zei:
‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader
komen dan door Mij.
Samenzang Liedbundel 74: 1 en 2
1. 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’

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
2. Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U allen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
D’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Overdenking
Samenzang Liedbundel 70: 1 en 2

‘Groot is Uw trouw o Heer’

1. Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Refr:

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid
Refr:

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gebed
Samenzang Liedbundel 54: 1 en 4

‘Ik zie een poort wijd open staan’

1. Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen
van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.
Refr:

Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.

4. In 't hemelrijk, voor Jezus' troon
daar leidt het kruis tot zegen;
daar dragen wij voor kruis een kroon
door Jezus' bloed verkregen.
Refr:

Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.

Zegen
Respons

‘Amen, Amen, amen’

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
Uitgeleide (onder het uitgeleide speelt de organist ‘Veilig in Jezus armen’)

Een moeder sterft altijd te vroeg,
al wordt zij nog zo oud.
Je bidt dat God haar sparen zal,
omdat je van haar houdt.
Maar als de dagen knellen gaan,
zij ziek wordt, moe en benauwd.
Bid je, dat God haar halen zal,
omdat je van haar houdt

