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Bij het binnendragen luisteren we naar lied 5 
uit de bundel van Joh. de Heer

 Al de weg leidt mij mijn Heiland,
 wat verlangt mijn ziel dan meer?
 Zou ik immer aan Hem twijf’len,
 die mij voortleidt, keer op keer?
 Zoete troost en zaal’ge vrede,
 heb ik steeds op Zijn bevel.
 ‘k Weet wat hier mij overkome,
 Hij maakt alle dingen wel.
 ‘k Weet wat hier mij overkome,
 Hij maakt alle dingen wel.

 Al de weg leidt mij mijn Heiland,
 troost geeft Hij tot in de dood.
 Als ik zwak ben in beproeving,
 sterkt Hij mij met ‘t hemels brood.
 Als mijn schreden soms gaan wank’len
 en mijn ziel van dorst versmacht,
 geeft Hij mij het levend water,
 en vernieuwt mijn levenskracht.
 Geeft Hij mij het levend water,
 en vernieuwt mijn levenskracht.

 Al de weg leidt mij mijn Heiland,
 door al ‘t aardse stormgebruis,
 en volkomen vreugde wacht mij,
 in het zalig Vaderhuis.
 Als ‘k mijn kroon, die Hij zal geven,
 aan Zijn voeten nederleg,
 zal mijn lied voor eeuwig wezen:
 “Jezus leidde m’ al de weg.”
 Zal mijn lied voor eeuwig wezen:
 “Jezus leidde m’ al de weg.”



Welkom

Woorden van vertrouwen

Ontsteken van de kaarsen

We luisteren naar lied 132: 1,4,6 uit de bundel van Joh. de Heer
CD opname van het Vaasens mannenkoor
met solist Gert Pannekoek

 Heer, ik hoor van rijke zegen,
 die Gij uitstort keer op keer;
 laat ook van die milde regen
 dropp’len vallen op mij neer;
 ook op mij, ook op mij,
 dropp’len vallen ook op mij.

 Wil me, o Heiland niet voorbij gaan
 Doe mij leven U nabij
 Zie mij zuchtend aan uw zij staan
 Roept gij and’ren, roep ook mij.
 Ja ook mij, ja ook mij
 Roept Gij and’ren, roep ook mij.

 Ga mij niet voorbij, o Herder,
 maak mij gans van zonden vrij.
 Vloeit de stroom van zegen verder.
 Zegen and’ren, maar ook mij.
 Ja, ook mij. Ja, ook mij.
 Zegen and’ren, maar ook mij.

Persoonlijke woorden 

Bijbellezing : 
 Psalm 25:1-10
 Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit,
 mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande,
 laat mijn vijanden niet triomferen.



 Zij die op u hopen worden niet beschaamd,
 beschaamd worden zij die u achteloos verraden.
 Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
 leer mij uw paden te gaan.
 Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
 want u bent de God die mij redt,
 op u blijf ik hopen, elke dag weer.
 Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
 aan uw liefde door de eeuwen heen.
 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
 maar denk met liefde aan mij
 en laat uw goedheid spreken, HEER.
 Goed en rechtvaardig is de HEER:
 hij wijst zondaars de weg,
 wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor,
 hij leert hun zijn paden te gaan.
 Liefde en trouw zijn de weg van de HEER
 voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.

 Spreuken 3: 5, 6 
 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart
 en steun op uw eigen inzicht niet.
 Ken Hem in al uw wegen,
 dan zal Hij uw paden recht maken.

Overdenking 

We luisteren naar ‘t Harder mannenkoor, arr. Henk v.d Maaten
 
 Eenmaal thuis, eenmaal thuis,
 eenmaal kom ik thuis
 Pelgrim hier, onderweg
 naar het Vaderhuis.

 Waar God wacht op Zijn kind,
 in de stad van goud.
 Waar geen dood meer zal zijn,
 waar geen mens meer rouwt.



 Eenmaal thuis, eenmaal thuis,
 eenmaal kom ik thuis.
 Pelgrim hier, onderweg
 naar het Vaderhuis.

 Eenmaal thuis, eenmaal thuis,
 eenmaal kom ik thuis.
 Pelgrim hier, onderweg
 naar het Vaderhuis.

 Velen hier gingen voor,
 zijn voorgoed bevrijd.
 Zingen nu voor Zijn troon,
 tot in eeuwigheid.

 Eenmaal thuis, eenmaal thuis,
 eenmaal kom ik thuis.
 Pelgrim hier, onderweg
 naar het Vaderhuis.
 Naar het Vaderhuis.

Dankgebed en voorbede

Moment van stilte

Wegzending 

Uitleidende muziek: Lied 19 uit de bundel van Joh. de Heer,
‘k ben reizend naar die stad

 ‘k Ben reizend naar die stad,
 waar Christus ‘t licht zal zijn,
 om eeuwig daar te zijn bij Hem,
 bevrijd van zorg en pijn.

 Geen smart meer daar omhoog,
 geen smart meer daar omhoog,
 God zelf wist daar de tranen droog,
 geen smart meer daar omhoog.



 Al ‘t schoon op aarde kleeft
 de vloek der zonde aan.
 Maar in die reine stad kan nooit
 de zonde binnengaan.

 Geen smart meer daar omhoog,
 geen smart meer daar omhoog,
 God zelf wist daar de tranen droog,
 geen smart meer daar omhoog.

 Daar is de strijd voorbij,
 daar wacht de gloriekroon,
 daar vindt de ware strijder rust
 en God zelf is zijn loon.

 Geen smart meer daar omhoog,
 geen smart meer daar omhoog,
 God zelf wist daar de tranen droog,
 geen smart meer daar omhoog.



Bij het graf

Toevertrouwen

Wij bidden samen:

 Onze Vader
 Die in de hemelen zijt
 Uw naam worde geheiligd
 Uw koninkrijk kome
 U wil geschiede  
 Gelijk in de hemel 
 Alzo ook op de aarde
 Geef ons heden ons dagelijks brood
 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

Brengen van de laatste groet

Zegengebed 


