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Inleidend orgelspel

‘Wat de toekomst brengen moge’

Votum
Zingen

Psalm 73 : 12

'k Zal dan gedurig bij U zijn,
in al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
o God, mijn heil, mijn toeverlaat;
en mij, hiertoe door U bereid,
opnemen in Uw heerlijkheid.
Geloofsbelijdenis

Zondag 1 van de Catechismus

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?
Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn maar
mijns getrouwen Zaligmakers JEZUS CHRISTUS eigen ben, die met Zijn
dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle
heerschappij van de duivel verlost heeft en alzo bewaart, dat zonder de wil
van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat
mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook door Zijn
Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan te leven
van harte willig en bereid maakt.
Zingen

Psalm 17 : 3

Ik zet mijn treden in Uw spoor,
opdat mijn voet niet uit zou glijden;
wil mij voor struikelen bevrijden,
en ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
omdat G', o God, mij altoos redt,
ai, luister dan naar mijn gebed,
en neig Uw oren tot mijn klachten.
Gebed

Schriftlezing

Psalm 103

Een psalm van David. Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is,
Zijn heiligen Naam. 2 Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn
weldaden; 3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden
geneest; 4 Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met
goedertierenheid en barmhartigheden; 5 Die uw mond verzadigt met het
goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends. 6 De HEERE doet
gerechtigheid en gerichten al dengenen, die onderdrukt worden. 7 Hij
heeft Mozes Zijn wegen bekend gemaakt, den kinderen Israëls Zijn daden.
8 Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van
goedertierenheid. 9 Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn
behouden. 10 Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet
naar onze ongerechtigheden. 11 Want zo hoog de hemel is boven de
aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vrezen.
12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen
van ons. 13 Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich
de HEERE over degenen, die Hem vrezen. 14 Want Hij weet, wat maaksel
wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn. 15 De dagen des mensen zijn als
het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. 16 Als de wind daarover
gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.
17 Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot
eeuwigheid over degenen, die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan
kindskinderen; 18 Aan degenen, die Zijn verbond houden, en die aan Zijn
bevelen denken, om die te doen. 19 De HEERE heeft Zijn troon in de
hemelen bevestigd, en Zijn Koninkrijk heerst over alles.
20 Looft den HEERE, Zijn engelen! gij krachtige helden, die Zijn woord doet,
gehoorzamende de stem Zijns woords. 21 Looft den HEERE, al Zijn
heirscharen! gij Zijn dienaars, die Zijn welbehagen doet! 22 Looft den
HEERE, al Zijn werken! aan alle plaatsen Zijner heerschappij. Loof den
HEERE, mijn ziel!
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Zingen

Psalm 103 : 5 en 6

Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden,
noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden.
Hij is het, die ons Zijne vriendschap biedt.
Hij handelt nooit met ons naar onze zonden;
hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden,
Hij straft ons, maar naar onze zonden niet.

Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen,
zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen,
de gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan;
zo ver het west verwijderd is van 't oosten,
zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten,
van ons de schuld en zonden weggedaan.
Meditatie
Zingen

over Psalm 103 : 10 - 12

Psalm 25 : 2 en 3

HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
door Uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen,
en waarheen G' Uw treden wendt,
leid mij in Uw waarheid, leer
ijv'rig mij Uw wet betrachten;
want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k blijf U al de dag verwachten.

Denk aan't vaderlijk meêdogen,
HEER, waarop ik biddend pleit;
milde handen, vriend'lijk' ogen,
zijn bij U van eeuwigheid.
Sla de zonden nimmer ga,
die mijn jonkheid heeft bedreven;
denk aan mij toch in genâ,
om Uw goedheid eer te geven.

Dankgebed
Zingen

Psalm 68 : 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 de dood,
volkomen uitkomst geven.
Zegenbede
Uitleidend orgelspel

‘Lichtstad met uw paarlen poorten’

