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Voorganger: ds T.G. van der Linden 
Ouderling van dienst: Lies Hager 
Muziek: koperensemble 
Lector: Jaap van der Meulen 
 
 
Muziek 
 
Welkom 
 
Zingen: Psalm 149: 1, 2 en 3 
1. Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang de Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
2. Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaderen. 
De heilige reien naderen. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in ‘s Heren heiligdom. 
 
3. De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Wees verheugd, die de Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht 
en roem zijn grote macht. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Lied 216 
 1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: Lied 886 (Engels en Ned.) 
Abba, Father, let me be 
yours and yours alone. 
May my will forever be 
evermore your own. 
Never let my heart grow cold. 
Never let me go. 
Abba, Father, let me be 
yours and yours alone. 
 
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. 
 
Gesprek met de kinderen 
De kinderen gaan naar de nevendienst 
onder muziek: ‘Laat de kind’ren tot Mij komen’ 
(Alles wordt nieuw). 
 
1e Schiftlezing: Exodus 20:1-11 
 
Zingen: Psalm 86:4 
4. Leer mij naar uw wil te handelen, 
laat mij in uw waarheid wandelen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwe naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen ‘t ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 
2e Schriftlezing: Johannes 7:21-24 
 
Ensemble: Engelse hymne 
 
Verkondiging 
 
Ensemble: Bachkoraal 
 
Antwoordlied: Lied 418 



1. God, schenk ons de kracht dicht bij U te 
blijven, dan zal ons geen macht uit elkander 
drijven. Zijn wij in U een, samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.  
2. Niemand kan alleen, Heer, uw zegen 
dragen; zegen drijft ons heen naar wie vrede 
vragen. Wat Gij schenkt wordt meer naar 
gelang wij delen, horen, helpen, helen, - 
vruchtbaar in de Heer.  
 
3. Vrede, vrede laat Gij in onze handen, dat wij 
die als zaad dragen door de landen, zaaiend 
dag aan dag, zaaiend in den brede, totdat in 
uw vrede ons hart rusten mag.  
 
4. God, schenk ons de kracht dicht bij U te 
blijven, dan zal ons geen macht uit elkander 
drijven. Zijn wij in U een, samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 
 
De kinderen komen weer terug 
 
Overlijdensbericht / I.M. dhr. Siepie Schuil 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed 
en Onze Vader 
 
Slotlied: Lied 425 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt 
gehoord, in Christus verbonden, tezamen 
gezonden op weg in een wereld die wacht op 
uw woord. Om daar in genade uw woorden als 
zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
Zegen 
 
Muziek  
 
Collecte bij de uitgang 


