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*     *     * 

 

 



Inleidend orgelspel 

 

Woord van welkom 

 

Zegenwens en groet 

 

Zingen: Psalm 23a, vers 1, 2 en 5: 

 

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. 

 

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. 

 

De Heer is mijn Herder! 

Hem blijf ik gewijd; 

’k Zal immer verkeren 

In ’t huis mijnes Heeren: 

Zo kroont met haar zegen 

Zijn liefde m’ altijd. 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Zingen: Psalm 98, vers 4: 

 

Laat al de stromen vrolijk zingen, 

De handen klappen naar omhoog; 

't Gebergte vol van vreugde springen 

En hupp'len voor des HEEREN oog: 

Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 

De wereld in gerechtigheid; 

Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten, 

Wordt in rechtmatigheid geleid. 

 

In memoriam 

 

Gebed 

 

 



Schriftlezing: Psalm 98: 

 

(1) Zing voor de HEERE een nieuw lied, 

want Hij heeft wonderen gedaan; 

Zijn rechterhand en Zijn heilige arm 

hebben Hem heil gebracht. 

 

(2) De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt 

en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de volken. 

(3) Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw 

voor het huis van Israël; 

alle einden der aarde hebben gezien 

het heil van onze God. 

 

(4) Juich voor de HEERE, heel de aarde, 

breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen. 

(5) Zing psalmen voor de HEERE met de harp, 

met de harp en met luid psalmgezang, 

(6) met trompetten en bazuingeschal, 

juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE. 

 

(7) Laat de zee bulderen met al wat ze bevat, 

de wereld juichen met wie haar bewoont. 

(8) Laten de rivieren in de handen klappen, 

de bergen tezamen vrolijk zingen 

(9) voor het aangezicht van de HEERE; 

want Hij komt om de aarde te oordelen. 

Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid 

en de volken op billijke wijze oordelen. 

 

Romeinen 14, vers 7 en 8: 

 

(7) Niemand leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. (8) Want als wij 

leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of 

wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. 

 

Meditatie 

 

  



Zingen: Lied 419, vers 1 en 2: ‘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. 

 

Abba, Vader, laat mij zijn 

Slechts van U alleen, 

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 van U alleen. 

 

Gebed 

 

Zingen: Psalm 68, vers 10: 

 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 

Hij overlaadt ons, dag aan dag, 

Met Zijne gunstbewijzen. 

Die God is onze zaligheid; 

Wie zou die hoogste Majesteit 

Dan niet met eerbied prijzen? 

Die God is ons een God van heil; 

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 

Ons 't eeuwig, zalig leven; 

Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 

Zelfs bij het naad'ren van den dood, 

Volkomen uitkomst geven. 

 

Zegenbede 

 

Uitleidend orgelspel 

 


