
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft
dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.

Romeinen 10: 9
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Tijdens het binnendragen luisteren we naar: ‘Stil, mijn ziel, wees stil’

 Stil, mijn ziel, wees stil
 en wees niet bang
 voor de onzekerheid van morgen.
 God omgeeft je steeds;
 Hij is er bij
 in je beproevingen en zorgen.

 Refrein:
 God, U bent mijn God,
 en ik vertrouw op U
 en zal niet wankelen,
 Vredevorst, vernieuw 
 een vaste geest binnen in mij
 die rust in U alleen.

 Stil, mijn ziel, wees stil
 en dwaal niet af;
 dwars door het dal zal Hij je leiden.
 Stil, vertrouw op Hem
 en hef je schild 
 tegen de pijlen van verleiding. (Refrein)

 Stil, mijn ziel, wees stil
 en laat nooit los
 de waarheid die je steeds omarmd heeft.
 Wacht, wacht op de Heer;
 de zwartste nacht
 verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. (Refrein 2x)

 Ik rust in U alleen.

 In U alleen.

Woord van welkom



Zingen: Opwekking 488

 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 dichterbij, 
 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 2x)

 Dan zweef ik op de wind, 
 gedragen door uw Geest 
 en de kracht van uw liefde.

Gebed

In memoriam door de kinderen



Lied geschreven en gezongen door kleindochter Tessa

 Empty hands 
 In an empty house
 Clean the cupboards 
 With a dusty frown

 I still see you there
 In your big red chair
 Talking about the weather 
 With the curtains drawn

 Do you want to feel alive?
 Do you want to feel alive?
 Do you want to feel alive?
 Well, so do I

 Do you want to feel alive?
 Well, so do I 
 Do you want to feel alive?
 Well, so do I

Bijbellezing: Psalm 42

Zoals een hinde smacht
naar stromend water,
zo smacht mijn ziel
naar U, o God.

Mijn ziel dorst naar God,
naar de levende God,
wanneer mag ik nader komen
en voor God verschijnen?

Tranen zijn mijn brood,
bij dag en bij nacht,
want heel de dag hoor ik zeggen:
‘Waar is dan je God?’



Weemoed vervult mijn ziel
nu ik mij herinner hoe
ik meeliep in een dichte stoet
en optrok naar het huis van God –
een feestende menigte,
juichend en lovend.

Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik Hem weer loven,
mijn God, die mij ziet en redt.

Mijn ziel is bedroefd,
daarom denk ik aan U,
hier in het land van de Jordaan,
bij de Hermon, op de top van de Misar.

De roep van vloed naar vloed,
de stem van uw waterstromen –
al uw golven slaan
zwaar over mij heen.

Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde,
’s nachts klinkt een lied in mij op,
een gebed tot de God van mijn leven.

Tot God, mijn rots, wil ik zeggen:
‘Waarom vergeet U mij,
waarom ga ik gehuld in het zwart,
door de vijand geplaagd?’

Mij gaat door merg en been
de hoon van mijn belagers,
want ze zeggen heel de dag:
‘Waar is dan je God?’

Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik Hem weer loven,
mijn God, die mij ziet en redt.



Zingen: Psalm 42:3 (De Nieuwe Psalmberijming)

 Waarom, ziel, zo aangeslagen?
 Waarom boordevol verdriet?
 Hoop op God en laat je dragen.
 Hij vergeet je zeker niet.
 Want de dag komt – heb geduld! – 
 dat je Hem aanbidden zult.
 Straks zal ik zijn naam belijden:
 Hij zal mij opnieuw bevrijden.

Overdenking

Zingen: ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’

 Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
 waar U bent zal de nacht verdwijnen.
 Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
 Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
 Schijn in mij, schijn door mij.

 Refrein:
 Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
 Kom Heilge Geest, stort op ons uw vuur.
 Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.
 Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

 Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid,
 uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
 Door het bloed mag ik U toebehoren.
 Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
 Schijn in mij, schijn door mij. (Refrein)

 Staan wij oog in oog met U, Heer,
 daalt uw stralende licht op ons neer.
 Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
 U volmaakt wie volkomen zich geven.
 Schijn in mij, schijn door mij. (Refrein)



Gedicht door nicht Heidy de Graaf

Als ik bang ben of verdrietig,
als ik ziek ben of alleen,
wilt U dan mijn tranen drogen,
leg uw armen om mij heen.

Als het moeilijk is te slapen
in de lange donk’re nacht
wilt U dan heel dicht bij mij zijn,
houdt U over mij de wacht.

Gebed

Zingen: ‘Op die dag’

 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
 Eenmaal heelt U iedere wond,
 heel de oude wereld verdwijnt;
 de pijn voorbij.

 Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
 Eenmaal zal het duidelijk zijn,
 alle zorg en wanhoop verdwijnt;
 de angst voorbij.

 Refrein:
 Op die dag, in de hemel,
 wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
 dan zijn wij bij Jezus
 en klinkt het overwinningslied.

 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
 kan genade heerlijker zijn?
 En U maakt ons anders en nieuw,
 op die dag.

 



 Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
 Eenmaal is het vechten voorbij,
 dan zien we uw macht en uw pracht,
 op die dag.

 Refrein 2x:
 Op die dag, in de hemel,
 wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
 dan zijn wij bij Jezus
 en klinkt het overwinningslied.
 
 Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
 kan genade heerlijker zijn?
 En U maakt ons anders en nieuw.
 Ja, U maakt ons anders en nieuw.
 U maakt ons anders en nieuw
 op die dag. (Refrein)
 
 En klinkt het overwinningslied.



Tijdens het uitdragen zingen we: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’

 Lichtstad met uw paarlen poorten, 
 wond’re stad, zo hoog gebouwd, 
 nimmer heeft men op deze aarde 
 ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

 Refrein: 
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
 luist’ren naar zijn liefdesstem, 
 daar geen rouw meer en geen tranen 
 in het nieuw Jeruzalem.
 
 Heilig oord vol licht en glorie, 
 waar de boom des levens bloeit 
 en de stroom van levend water 
 door de gouden Godsstad vloeit. (Refrein)

 Schoon tehuis voor moede pelgrims,
 komend uit de zandwoestijn,
 waar zij rusten van hun werken
 bij de springende fontein. (Refrein)

 Wat een vreugde zal dat wezen, 
 straks vereend te zijn met Hem 
 in de stad met paarlen poorten 
 in het nieuw Jeruzalem. (Refrein)






