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Inleidend orgelspel
‘Dan ga ik op tot Gods altaren’ (Psalm 43)
Woorden van welkom
Stil gebed
‘Onze hulp’ en groet
We zingen
Psalm 42 vers 3 en 5
O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven;
Want ik zal Zijn naam nog loven.
Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.
Persoonlijke bijdrage
door de kleinkinderen

We zingen
Psalm 75 vers 1
U alleen, U loven wij;
Ja wij loven U, o HEER;
Want Uw naam, zo rijk van eer,
Is tot onze vreugd nabij;
Dies vertelt men in ons land,
Al de wond'ren Uwer hand.
Gebed
Schriftlezing
Psalm 4 (Statenvertaling)
Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Neginôth. 2 Als ik
roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid. In benauwdheid hebt Gij mij
ruimte gemaakt; zijt mij genadig en hoor mijn gebed. 3 Gij mannen, hoelang
zal mijn eer tot schande zijn? Hoelang zult gij de ijdelheid beminnen, de
leugen zoeken? Sela. 4 Weet toch dat de HEERE Zich een gunstgenoot heeft
afgezonderd; de HEERE zal horen als ik tot Hem roep. 5 Zijt beroerd en
zondigt niet; spreekt in ulieder hart op uw leger, en zijt stil. Sela. 6 Offert
offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op den HEERE. 7 Velen zeggen:
Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws
aanschijns, o HEERE. 8 Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten
tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. 9 Ik zal in vrede
tezamen nederliggen en slapen; want Gij, o HEERE, alleen zult mij doen
zeker wonen.
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Overdenking
Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!

We zingen
Joh. de Heer lied 586 vers 1, 2 en 4
Blijf met mij, Heer, als ’t zonlicht niet meer straalt.
Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt.
Als vrienden henengaan in stormgetij,
blijf Gij ter hulp gereed, o, blijf met mij!
Wat is hier blijvend, dat het hart verheugt?
Ach, nimmer geeft ons d’ aarde blijvend vreugd.
Alles snelt henen, glorie gaat voorbij;
maar Gij, Die niet verandert, blijf met mij!
Als in de doodsvallei ik eens zal staan,
en ’k zie de poorten voor mij opengaan,
en Gij mij d’ ogen sluit, dan juich ik blij:
in leven en in dood waart Gij met mij!
Persoonlijke bijdrage
door de kinderen
We zingen
Joh. de Heer 33 vers 1 en 3
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!

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!
Dankgebed
We zingen
Psalm 134 vers 3
Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.
Zegen
Enkele woorden ten uitgeleide
Uitleidend orgelspel
‘Wat de toekomst brengen moge’

Bij het graf bidden we samen het Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alsook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.

