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MUZIEK

BINNENKOMST

WELKOM EN GROET door Ds. Daniel Smink

SAMENZANG Johannes de Heer 33: Daar ruist langs de wolken

Daar ruist langs de wolken een lieflijke 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.

Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard‘.
Zo lief had Hij zondaars,  dat Hij voor hen stierf
en zo,  door Zijn bloed,  hen genade verwierf.
Kent gij,  kent gij,  die Jezus niet?
Die om ons te redden de hemel verliet.

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ‘t stof
en engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O,  als wij door Jezus,  verheerlijkt eens staan,
dan heffen wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus,  Jezus,  Uw Naam zij d‘eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer.
Jezus,  Jezus,  Uw Naam zij d‘eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer.
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SAMENZANG Opwekking 518: Heer,  U doorgrondt en kent mij

Heer u doorgrond en kent mij. Mijn zitten en mijn staan.
En U kent mijn gedachten,  mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond,  o Heer,  die zijn voor U bekend.
En waar ik ook naartoe zal gaan. Ik weet dat U daar bent.

Refrein:
Heer u bent altijd bij mij. U legt Uw handen op mij.
En U bent voor mij, en naast mij, en om mij heen.
Heer U bent altijd bij mij. U legt Uw handen op mij.
En U bent voor mij, en naast mij, en om mij heen elke dag.

Heer u doorgrond en kent mij. Want in de moederschoot
ben ik door U geweven. U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder Heer,  dat U mijn leven kent.
En wat er ook gebeuren zal,  dat U steeds bij mij bent.

Refrein

IN MEMORIAM door Arie van Rijn

DENKEND AAN CHRISTA... door Ida Gelderman - Hukom

LEZING Job 29: 2 - 5

Och,  was ik maar zoals in de maanden van weleer,  zoals in de 
dagen toen God mij bewaarde! Toen Hij zijn lamp liet schijnen boven 
mijn hoofd,  en ik bij zijn licht door de duisternis wandelde. Was 
ik maar zoals in de dagen van mijn jeugd,  toen de vertrouwelijke 
omgang met God over mijn tent was. Toen de Almachtige nog met 
mij was,  en mijn jongens rondom mij.

MUZIKAAL INTERMEZZO door Martin en Marije Talane en band

SAMENZANG Johannes de Heer 133: Zie slechts op Hem

Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil,
Hem in alles vertrouwt en gelooft.
Die slechts hoort naar Zijn stem. Zich geheel geeft aan Hem,
Smaakt een vreugde,  die nimmer verdooft.

Refrein:
Zie slechts op Hem. Volg gehoorzaam Zijn stem.
Blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op Hem.

Blijf getrouw tot de dood,  zorg in voorspoed of nood.
Dat toch nimmer het vuur in u doov‘.
Wat Hij zegt,  moet gedaan. Waar Hij zendt,  moet Gij gaan.
Geen bezwaren. Vertrouw en geloof.

Refrein

O,  hoe groot is ‘t genot,  als men wandelt met God,
hier door ‘t leven gaat,  eerlijk,  oprecht;
Als in droefheid of vreugd men in Hem zich verheugt,
En zijn al op ‘t altaar heeft gelegd.

Refrein

UITLEG VERTREK door Jan van Staveren
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LEZING: Psalm 145: 8 - 21

Genadig en barmhartig is de HEERE,  geduldig en groot aan 
goedertierenheid. De HEERE is voor allen goed. Zijn barmhartigheid 
rust op al Zijn werken. Al Uw werken zullen U loven,  HEERE; Uw 
gunstelingen zullen U danken. Zij zullen de heerlijkheid van Uw 
Koninkrijk in herinnering roepen en van Uw macht spreken, om de 
mensenkinderen Zijn machtige daden bekend te maken,  de 
glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk. Uw Koninkrijk is een 
Koninkrijk van alle eeuwen,  Uw heerschappij omvat alle generaties. 
De HEERE ondersteunt allen die vallen,  Hij richt alle gebogenen op. 
De ogen van allen wachten op U,  U geeft hun hun voedsel op zijn 
tijd. U doet Uw hand open en verzadigt al wat leeft,  naar Uw 
welbehagen. De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen,  
goedertieren in al Zijn werken. De HEERE is allen nabij die Hem 
aanroepen,  allen die Hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het 
verlangen van wie Hem vrezen,  Hij hoort hun hulpgeroep en verlost 
hen. De HEERE bewaart allen die Hem liefhebben,  maar alle 
goddelozen vaagt Hij weg. Mijn mond zal van de lof van de HEERE 
spreken,  alle vlees zal Zijn heilige Naam loven,  voor eeuwig en altijd.

SAMENZANG Opwekking 218: Als een hert dat verlangt naar water

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn Kracht,  mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

PREDIKING door Ds. Daniel Smink

SAMENZANG Opwekking 488: De kracht van Uw liefde 

Heer ik kom tot U. Neem mijn hart verander mij.
Als ik U ontmoet,  vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,  dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken,  voor de kracht van Uw liefde

Refrein:
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
en de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij,  dan kan ik Uw schoonheid zien
en Uw liefde voelen diep in mij.
En Heer leer mij Uw wil,  zodat ik U steeds dienen kan. 
En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde

Refrein

DANKWOORD door Jan Rootert

DANKGEBED
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