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Inleidend orgelspel God enkel licht

In memoriam

Voorlezen van de rouwkaart

Votum en Groet

Zingen Psalm 121 : 1
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
vanwaar ik dag en nacht
des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van de HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
eerst schiep, en sinds bewaarde.

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 25 : 2
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.

Gebed

Schriftlezing Psalm 27
Een psalm van David. De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor
wie zou ik vrezen? De HEERE is mijns levens kracht, voor wie zou
ik vervaard zijn?
2 Als de bozen, mijn tegenpartijen, en mijn vijanden tegen mij,
tot mij naderden, om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan, en
vielen.
3 Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen;
ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop.
4 Een ding heb ik van de HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik
al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN,
om de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te
onderzoeken in Zijn tempel.
5 Want Hij versteekt mij in Zijn hut, ten dage des kwaads; Hij
verbergt mij in het verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op
een rotssteen.
6 Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden,
die rondom mij zijn, en ik zal in Zijn tent offeranden des geklanks
offeren; ik zal zingen, ja, psalmzingen den HEERE.
7 Hoor, HEERE! mijn stem, als ik roep; en wees mij genadig, en
antwoord mij.
8 Mijn hart zegt tot U: Gij zegt: Zoek Mijn aangezicht; ik zoek Uw
aangezicht, o HEERE!
9 Verberg Uw aangezicht niet voor mij, keer Uw knecht niet af in
toorn; Gij zijt mijn Hulp geweest, begeef mij niet, en verlaat mij
niet, o God mijns heils!
10 Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar
de HEERE zal mij aannemen.
11 HEERE! leer mij Uw weg, en leid mij in het rechte pad, om
mijner verspieders wil.
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Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders; want
valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mitsgaders die wrevel
uitblaast.
13 Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des HEEREN zou zien in
het land der levenden, ik was vergaan.
14 Wacht op de HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja,
wacht op de HEERE.
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Tekstlezing Psalm 27 : 13 en 14

Zingen Psalm 39 : 5
Nu dan, o HEER, wat is 't, dat ik verwacht?
Mijn hope staat op U alleen.
Verlos mij, door Uw onweerstaanb're kracht,
van al mijn ongerechtigheên,
en stel mij niet, getrouwe Toeverlaat,
de dwazen sterv'ling tot een smaad.

Meditatie

Zingen Psalm 103 : 8
Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
gelijk een bloem, die op het veld verheven,
wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teêr;
wanneer de wind zich over 't land laat horen,
dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

Gebed

Zingen Psalm 27 : 7
Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER.

Zegen

Uitleidend orgelspel Lichtstad met uw paar’len poorten

