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Inleidend orgelspel: “Nooit meer nacht”

Welkom

Zingen: Psalm 103: 3 en 5

 Hij is een God van liefde en genade,
 barmhartigheid en goedheid zijn de daden
 van Hem die niet voor altijd met ons twist,
 die ons niet doet naar alles wat wij deden,
 ons niet naar onze ongerechtigheden
 vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

 Zoals een vader liefdevol zijn armen
 slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
 God onze Vader, want wij zijn van Hem.
 Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
 Hij weet, dat wij, uit stof aan ‘t licht gekomen,
 slechts leven op de adem van zijn stem.

Geloofsbelijdenis (HC, Zondag 1,1)

Vraag 1: Wat is uw enige troost in leven en sterven?
Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom
ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus.
Want Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen
betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo,
dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd
kan vallen, ja zelfs zo, dat alles dienen moet tot mijn heil. Daarom geeft
Hij mij door zijn Heilige Geest ook zekerheid van het eeuwige leven en
maakt Hij mij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven.



Luisterlied: “Nooit meer nacht”

 Nooit meer nacht
 en nooit meer het verdriet.
 Eeuwig bij de Vader, 
 die ons het leven biedt. 
 
 Nooit meer nacht
 en nooit meer haat en twist
 Eeuwig bij de Vader
 die dan zijn vree beslist.
 
 Nooit meer nacht
 en nooit meer zond’ en pijn.
 Eeuwig bij de Vader,
 Zijn liefde is zo groot.
 
 Vader, dank voor Uw Zoon
 die voor ons zijn leven gaf.
 
 Nooit meer nacht
 en nooit meer zorg en pijn. 
 Eeuwig bij de Vader,
 voor eeuwig, amen.

Gebed

Schriftlezing: Psalm 116

1 Ik heb de HEERE lief,
want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden.
2 Want Hij neigt Zijn oor tot mij,
daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen.
3 Banden van de dood hadden mij omvangen,
angsten van het graf hadden mij getroffen,
ik ondervond benauwdheid en verdriet.
4 Maar ik riep de Naam van de HEERE aan:
Och HEERE, bevrijd mijn ziel!



.

5 De HEERE is genadig en rechtvaardig,
onze God is een Ontfermer.
6 De HEERE bewaart de eenvoudigen;
ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost.
7 Mijn ziel, keer terug tot uw rust,
want de HEERE is goed voor u geweest.
8 Ja, U, HEERE, hebt mijn ziel immers gered van de dood,
mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen.
9 Ik zal wandelen voor het aangezicht van de HEERE
in de landen der levenden.
10 Ik heb geloofd, daarom spreek ik.
Ík ben zeer verdrukt geweest.
11 Ík zei, in mijn haast:
Alle mensen zijn leugenaars.
12 Wat zal ik de HEERE vergelden
voor al Zijn weldaden, die Hij mij bewees?
13 Ik zal de beker van het heil heffen
en de Naam van de HEERE aanroepen.
14 Mijn geloften zal ik aan de HEERE nakomen,
nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk.
15 Kostbaar is in de ogen van de HEERE
de dood van Zijn gunstelingen.
16 Och HEERE, voorzeker, ik ben Uw dienaar,
ik ben Uw dienaar, een zoon van Uw dienares;
U hebt mijn boeien losgemaakt.
17 Ik zal U een offer van dankzegging brengen
en de Naam van de HEERE aanroepen.
18 Mijn geloften zal ik aan de HEERE nakomen,
nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk,
19 in de voorhoven van het huis van de HEERE,
in uw midden, Jeruzalem.
Halleluja!

Zingen: Psalm 116: 1, 2 en 3 (Oude Berijming)

 God heb ik lief; want die getrouwe HEER
 Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
 Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen;
 Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.



 Ik lag gekneld in banden van den dood,
 Daar d’ angst der hel mij allen troost deed missen;
 Ik was benauwd, omringd door droefenissen;
 Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood:
 
 “Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!”
 Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig;
 De HEER is groot, genadig en rechtvaardig,
 En onze God ontfermt zich op ‘t gebed.

Overdenking

Luisterlied: “‘k Ben een koninklijk kind”

 ‘k Ben een koninklijk kind,
 door de Vader bemind,
 en ‘k zal wonen in ‘s Konings paleis.
 In die stad nooit aanschouwd,
 met straten van goud:
 glorievol als een schoon paradijs.

 Refrein:
 ‘k Ben een koninklijk kind
 door de Vader bemind,
 en Zijn oog rust zo teder op mij!
 Als de daag’raad straks gloort,
 de bazuin wordt gehoord,
 roept Hij mij om te staan aan Zijn zij!

 ‘k Ben een koninklijk kind,
 niet slechts dienstknecht of vrind,
 ‘k ben gekocht met het bloed van mijn Heer!
 En dat bloed geeft mij ‘t recht,
 meer te zijn dan een knecht,
 ‘k ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer. (Refrein)



 ‘k Ben een koninklijk kind,
 dat zijn vreugd daarin vindt,
 God te loven met jub’lende stem!
 Tot ik sta voor de poort,
 van het hemelse oord,
 waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem!

 Refrein:
 ‘k Ben een koninklijk kind
 door de Vader bemind,
 en Zijn oog rust zo teder op mij!
 Als de daag’raad straks gloort,
 de bazuin wordt gehoord,
 roept Hij mij om te staan aan Zijn zij!

Gebed

Zingen: Gebed des Heeren: 1 en 9 (Gezang 5)

 O allerhoogste Majesteit,
 Die in het rijk der heerlijkheid
 De heem’len hebt tot Uwen troon,
 Wij roepen U, in Uwen Zoon,
 Die voor ons heeft genoeg gedaan,
 Als onzen Vader need’rig aan.

 Want Uw is ‘t Koninkrijk, o HEER,
 Uw is de kracht, Uw is al d’ eer.
 U, die ons helpen wilt en kunt,
 Die, in Uw Zoon, verhoring gunt,
 Die door Uw Geest ons troost en leidt,
 U zij de lof in eeuwigheid.

Uitleidend orgelspel: “‘k Ben een koninklijk kind”



Op de begraafplaats:

Lezen: Jesaja 61: 1-3

1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij,
omdat de HEERE Mij gezalfd heeft
om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen.
Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart,
om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen
en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;
2 om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE
en de dag van de wraak van onze God;
om alle treurenden te troosten;
3 om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven 
zal worden
sieraad in plaats van as,
vreugdeolie in plaats van rouw,
een lofgewaad in plaats van een benauwde geest,
opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid,
een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.

Apostolische geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,
gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees; en een eeuwig leven.



Het ‘Onze Vader’

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leidt ons niet in verzoeking,
Maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht,
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.


