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•
•
•

Woord van welkom
Woord van verwachting
Zingen: Opwekking 136 ‘Abba, Vader, U alleen’

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

•

Gebed om de Heilige Geest

•

Luisterlied ’t zij vreugde mijn deel is’
(Chr. Mannenkoor Staphorst, bariton: Gert Pannekoek)

•

Woord van God: Psalm 93
De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed,
de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht.
Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen;
vast staat Uw troon, van oudsher,
U bent van eeuwigheid.
De rivieren verheffen, HEERE,
de rivieren verheffen hun stem,
de rivieren verheffen hun gebruis.
De HEERE in de hoogte is machtiger
dan het bruisen van machtige wateren,
de machtige golven van de zee.
Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar;
de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE,
tot in lengte van dagen.

•

Zingen: Opwekking 461 ‘Mijn Jezus, mijn Redder’

1

2
3

4

5

(refrein)
mijn Jezus mijn Redder,
Heer er is niemand als U.
laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.

mijn Schuilplaats mijn Trooster,
veilige toren van kracht.
adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voordurend eer.

juich voor de Heer heel de aarde wees blij
zing voor de Koning en Zijn heerschappij
bergen aanbidden de zee juicht mee
bij het horen van Uw Naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.
(refrein.)
mijn Jezus mijn Redder
Heer er is niemand als u
laat elk moment al wat ik denk
vol zijn van Uw liefde Heer.
mijn Schuilplaats mijn Trooster
veilige toren van kracht
adem en stem al wat ik ben
brengen U voordurend eer.

juich voor de Heer heel de aarde wees blij
zing van de Koning en Zijn heerschappij
bergen aanbidden de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij
U.

juich voor de Heer heel de aarde wees blij
zing van de Koning en Zijn heerschappij
bergen aan bidden de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.
•

Woord van overdenking vanuit Psalm 93: 4

•

Thema: ‘Boven alles uit’

•

Zingen: Ps. 93: 1, 2 en 3

1. De HEER regeert! Zijn koninklijk
gewaad
is kracht en luister, en onwrikbaar staat
de troon waarop Hij zetelt voor altijd;
de aarde wankelt niet in eeuwigheid.

2. De zee verheft haar stem met groot
geweld,
maar aan haar kracht wordt paal en
perk gesteld.
Al gaan de golven nog zo luid tekeer,
daarboven in de hemel troont de HEER.

3. Uw woorden zijn betrouwbaar voor altijd
en in de tempel straalt uw heiligheid.
In deze wereld waar het water woedt
doorstaan uw woord en huis de hoogste vloed.
•

Woord van dank aan God voor het leven van zr. Minie Leeuwis

•

Zingen: Ps. 73: 9 en 10

9 Nu blijf ik bij U altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.
•

Woord van geloof

•

Zingen: Opwekking 124 ‘Ik bouw op U’

Ik bouw op U
mijn Schild en mijn Verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan
sterk in uw kracht gerust in uw
bescherming
ik bouw op U en ga in uwe Naam (2X)

10 Wien heb ik in den hemel, Heer,
behalve U, mijn troost en eer?
Wat kan op aarde mij bekoren?
Alleen bij U wil ik behoren.
Al zou mijn vlees en hart vergaan,
toch zal ik, God, voor U bestaan,
wien ik mijn leven toevertrouw,
Gij zijt de rots waarop ik bouw.

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
en telkens meer moet ik uw kracht
verstaan
Toch rijst in mij een lied van
overwinning
ik bouw op U en ga in uwe Naam (2x)

Ik bouw op U
mijn Schild en mijn Verlosser
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met u die mij hebt voortgeleid.(2x)
***

•

Bij het graf bidden we samen het ‘Onze Vader’.

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

