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Ik schep vreugde in Uw belofte
als de vinder van een rijke buit
Psalm 119 : 162
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Welkom
Zingen: Joh. De Heer Gezang 33 : 1 en 3
1 Daar ruist langs de wolken een lief'lijke 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!
3 Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof
en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!
Gebed
Levensbeschrijving van moeder door de kinderen
Zingen: Psalm 95: 2 en 4 OB
2. De Heer is groot, een heerlijk God,
een Koning, die het zaligst lot,
ver boven alle goôn, kan schenken.
Het diepst van ’s aardrijks ingewand,
het hoogst gebergt' is in zijn hand;
’t is al gehoorzaam op Zijn wenken.
4. Want Hij is onze God, en wij
zijn ’t volk van zijne heerschappij,
de schapen, die zijn hand wil weiden.
Zo gij zijn stem dan heden hoort,
gelooft zijn heil- en troostrijk woord;
verhardt u niet, maar laat u leiden.

Lezen uit de Bijbel: Psalm 119 : 161 – 168 NBV
161Machtigen vervolgen mij zonder reden,
maar alleen voor uw woorden huivert mijn hart.
162Ik schep vreugde in uw belofte,
als de vinder van een rijke buit.
163Ik haat, ik verafschuw de leugen,
maar uw wet heb ik lief.
164Ik zing u dagelijks zevenmaal lof
om uw rechtvaardige voorschriften.
165Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen,
zij vinden geen hindernis op hun weg.
166Ik verwacht dat u mij redt, HEER,
uw geboden zal ik volbrengen.
167Ik houd mij aan uw richtlijnen,
mijn ziel heeft ze innig lief.
168Ik houd mij aan uw regels en richtlijnen,
al mijn wegen zijn u bekend.
Zingen: Joh. De Heer Gezang 150 : 1, 2 en 3
1. Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer
juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer.
2. Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't , die ons schraagt.

3. Zijn wij zwak, belast, beladen
en ter neêr gedrukt door zorg.
Dierb're Heiland, onze Toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.
Meditatie
Zingen: Gezang 397 : 1
1. O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis !
Gebed
Zingen: Gezang 456 : 1, 2 en 3
1. Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
2. Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.
3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
Zegen

Bij het graf: Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde;
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd
Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven, en begraven,
die is neergedaald in de hel,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de
doden;
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding des vleses,
en het eeuwige leven.
en “Onze Vader”
Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen
schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der
eeuwigheid. Amen.

De gezongen liederen en de bijbeltekst zijn door moeder
10 jaar geleden uitgezocht

