
Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?

Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm 121: 1 en 2
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Bij het binnendragen luisteren we naar muziek: 
“Mache dich, mein Herze rein” van Johann Sebastian Bach

Welkom 

Zingen: Psalm 42: 1, 5 en 7

 Heer, een hert in dorre streken
 smacht niet sterker naar ‘t genot
 van de koele waterbeken
 dan mijn ziel naar U, o God.
 Ja, ik dorst naar God, die leeft,
 God, die gunst en liefde geeft.
 Wanneer zal ik met de zijnen
 voor Gods aangezicht verschijnen?

 Maar de HEER zal uitkomst geven,
 die bij dag zijn gunst gebiedt.
 Dit vertrouwen doet mij leven,
 dat vermeld ik in mijn lied.
 Daarom zing ik zelfs bij nacht,
 want bij Hem verstilt mijn klacht.
 ‘k Zal de God mijns levens prijzen,
 biddend Hem mijn dank bewijzen.

 O mijn ziel, zozeer verslagen,
 waarom bent u zo ontrust?
 Hoop op God, uw heil zal dagen,
 vind weer in zijn lof uw lust.
 Ook al treft u smaad en spot,
 uw verlosser is uw God.
 Hoop op Hem en zie naar boven,
 ik zal God, mijn God, weer loven!

Gebed



Zingen: Psalm 68: 8

 Geloofd zij God met diep ontzag,
 Hij overlaadt ons dag aan dag
 met al zijn 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 eeuwig zalig leven.
 Hij kan en wil en zal in nood,
 zelfs bij het naadren van de dood,
 volkomen uitkomst geven.

Bijdrage door kleinkinderen Jan en Lillian

Zingen: Psalm 43: 3 en 4

 O Here God, kom mij bevrijden,
 zend mij uw waarheid en uw licht
 die naar uw heilge berg mij leiden,
 waar Gij mij woning wilt bereiden.
 Geef dat ik door U opgericht
 kom voor uw aangezicht.

 Dan ga ik op tot uw altaren,
 tot U, o bron van zaligheid.
 Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
 en dankbaar ruisen alle snaren
 voor U die al mijn vreugde zijt
 en eindloos mij verblijdt.



.

Lezen: Psalm 121 door dochter Jeanet

1 Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
2 Mijn hulp komt van de HERE
die hemel en aarde gemaakt heeft.

3 Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
4 Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.

5 De HERE is je wachter,
de HERE is de schaduw
aan je rechterhand:
6 overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.

7 De HERE behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
8 de HERE houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Zingen: Psalm 121: 1 en 3

 Ik sla mijn ogen op en zie
 de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
 Mijn hulp is van mijn HERE, die
 dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.
 
 De HEER brengt al uw heil tot stand,
 des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.
 uw schaduw aan uw rechterhand:
 de zon zal U niet schaden, de maan doet niets ten kwade.



Overdenking

Zingen: Psalm 23: 1, 2 en 3

 De HERE wil mijn trouwe herder wezen,
 geen ding ontbreekt mij, ik heb niets te vrezen.
 Hij schenkt mij rust in frisse groene weiden,
 aan stromen waar zijn hand mij heen zal leiden.
 Hij sterkt mijn ziel, verkwikt mij met zijn zegen,
 leidt om zijn naam mij op de rechte wegen.

 Zelfs in een dal vol dreigende gevaren
 vrees ik geen kwaad, want U zult mij bewaren.
 U staat mij bij in liefdevol ontfermen,
 uw stok en staf vertroosten en beschermen.
 Een rijke dis zult U mij toebereiden
 voor ‘t oog van wie mij haten en bestrijden.

 U zalft mijn hoofd, U doet mijn blijdschap groeien
 en van uw heil mijn beker overvloeien.
 Uw rijke gunst, mij in uw trouw gegeven,
 verlicht mijn gang, omringt mij heel mijn leven,
 zodat ik in het heilig huis des HEREN
 mijn leven lang vol vreugde blijf verkeren.

Bijdrage door dochter Marianne

Luisterlied: “Een toekomst vol van hoop”

Bijdrage door een broer van Jan



Zingen: Gezang 293: 1 en 4 (Liedboek)

 Wat de toekomst brengen moge,
 mij geleidt des Heren hand;
 moedig sla ik dus de ogen
 naar het onbekende land.
 Leer mij volgen zonder vragen;
 Vader, wat Gij doet is goed!
 Leer mij slechts het heden dragen
 met een rustig, kalme moed!

 Waar de weg mij brengen moge,
 aan des Vaders trouwe hand,
 loop ik met gesloten ogen
 naar het onbekende land.

Gebed

Bij het uitdragen luisteren we naar: 
“Eens als de bazuinen klinken” (orgelspel door Jan Koelewijn)



Op de begraafplaats:

Apostolische geloofsbelijdenis

We bidden met elkaar 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.


