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Inleidend orgelspel

n.a.v. Psalm 84

Welkom
Herinneringen aan Henk Brink

door Albert

Votum
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.
Geloofsbelijdenis

met 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 108 : 1

Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot Uw dienst en lof bereid.
'k Zal zingen voor de Opperheer;
'k zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
waakt op; dat niets uw klanken stuit';
'k zal in de dageraad ontwaken,
en met gezang mijn God genaken.
Gebed
Schriftlezing

Psalm 84

Voor de opperzangmeester, op de Gittith; een psalm, voor de
kinderen van Korach.
2 Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o Heere der heerscharen!
3 Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de
voorhoven des Heeren; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de
levende God.
4 Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich,
waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, Heere der heerscharen,
mijn Koning, en mijn God!
5 Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U
gestadig. Sela.
6 Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in wier hart de
gebaande wegen zijn.
7 Als zij door het dal der moerbeibomen doorgaan, stellen zij
Hem tot een fontein; ook zal de regen hen gans rijkelijk
overdekken.
8 Zij gaan van kracht tot kracht; een ieder van hen zal verschijnen
voor God in Sion.
9 Heere, God der heerscharen! hoor mijn gebed; neem het ter
ore, o God van Jakob! Sela.
10 O God, ons Schild! zie, en aanschouw het aangezicht van Uw
gezalfde.
1

Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik
koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan
lang te wonen in de tenten der goddeloosheid.
12 Want God, de Heere, is een Zon en Schild; de Heere zal genade
en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden aan hen, die in
oprechtheid wandelen.
13 Heere der heerscharen! welgelukzalig is de mens, die op U
vertrouwt.
11

Zingen

Psalm 84 : 3

Welzalig hij, die al zijn kracht
en hulp alleen van U verwacht,
die kiest de welgebaande wegen;
steekt hen de hete middagzon
in 't moerbeidal, Gij zijt hun bron,
en stort op hen een milde regen,
een regen, die hen overdekt,
verkwikt, en hun tot zegen strekt.
Meditatie

over Psalm 84 : 7

Dankgebed
Zingen

Psalm 89 : 1

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
zo min de hemel ooit uit zijne stand zal wijken,
zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.
Zegenbede
Uitleidend orgelspel

n.a.v. ‘Ik zie een poort wijd open staan’

