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Welkom 

 

Psalmenmedley 

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig.  

Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: 

ik heb U nodig, Heer, de rest is overbodig.  

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! 

Ik vertrouw op U. 

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! 

Ik vertrouw op U. 

Ik zit aan uw tafel, persoonlijk genodigd; 

ik zie voor het raam de jaloerse gezichten. 

Terwijl U mijn glas vult, mijn lichaam verzorgt met 

veel meer dan ik ooit had gehoopt of verwacht. 

Met mij zal het goed gaan. Zolang ik zal leven, 

wilt U van uw heerlijke liefde mij geven. 

En altijd een plek met uw rust in mijn wereld, 

omdat ik uw huis weet te vinden, mijn Heer. 

Ik bevrijd wie Mij liefheeft 

en bescherm wie Mij kent. 

Roep je Mij aan, Ik geef antwoord.  

In de nood ben Ik bij je 

en bevrijd je van angst.  

Ik zal roem en overvloed geven.  

Ik zal je redding zijn, 

Ik zal je redding zijn.  

Want U zult mij niet zomaar laten sterven, 

ik hoef niet naar het graf, 

want U laat mij niet los.  

U wilt mij leren waar ik het moet zoeken, 

heel dicht bij U, mijn God, 

zal ik gelukkig zijn.  

En altijd een plek met uw rust in mijn wereld, 

omdat ik uw huis weet te vinden, mijn Heer. 

 

Stil Gebed, votum en groet 

 

Gezang 14: 1, 2 en 5 

1 De Heer is mijn Herder! 

'k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan waat'ren der rust. 

2 De Heer is mijn Herder! 

Hij waakt voor mijn ziel, 

Hij brengt mij op wegen 

van goedheid en zegen, 

Hij schraagt me als ik wankel, 

Hij draagt me als ik viel. 

5 De Heer is mijn Herder! 

Hem blijf ik gewijd! 

'k Zal immer verkeren 

in 't huis mijnes Heren: 

zo kroont met haar zegen 

zijn liefde me altijd. 

Afkondiging van overlijdens in het afgelopen jaar 

 

Gebed 

 

Bijbellezing: Psalm 103 
1Van David. 

Prijs de HEER, mijn ziel, 

prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 
2Prijs de HEER, mijn ziel, 

vergeet niet één van zijn weldaden. 
3Hij vergeeft u alle schuld, 

Hij geneest al uw kwalen, 
4Hij redt uw leven van het graf, 

Hij kroont u met trouw en liefde, 
5Hij overlaadt u met schoonheid en geluk, 

uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 
6De HEER doet wat rechtvaardig is, 

Hij verschaft recht aan de verdrukten. 
7Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, 

aan het volk van Israël zijn daden. 
8Liefdevol en genadig is de HEER, 

Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
9Niet eindeloos blijft Hij twisten, 

niet eeuwig duurt zijn toorn. 
10Hij straft ons niet naar onze zonden, 

Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 
11Zoals de hoge hemel de aarde overspant, 

zo welft zich zijn trouw over wie Hem vrezen. 
12Zo ver als het oosten is van het westen, 

zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd. 
13Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, 

zo ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen. 
14Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn, 

Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 
15De mens – zijn dagen zijn als het gras, 

hij is als een bloem die bloeit op het veld 
16en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; 

de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 
17Maar de HEER is trouw aan wie Hem vrezen, 

van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen 
18van wie zich houdt aan zijn verbond 

en naar zijn geboden leeft. 
19De HEER heeft in de hemel zijn troon gevestigd, 

als koning heerst Hij over alles. 
20Prijs de HEER, u die zijn boden bent, 

sterke helden die doen wat Hij zegt, 

gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt. 
21Prijs de HEER, hemelse machten, 

dienaren die doen wat Hem behaagt. 
22Prijs de HEER, u die zijn schepselen bent, 

prijs Hem, overal in zijn rijk. 

Prijs de HEER, mijn ziel. 

 

Psalm 103: 5 en 7 

5 Zoals een vader liefdevol zijn armen 

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 

God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
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Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 

Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 

slechts leven op de adem van zijn stem. 

7 Maar 's HEREN gunst zal over die Hem vrezen 

in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 

en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 

Zijn heil omsluit de komende geslachten; 

zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 

van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 

 

Meditatie 

 

Gezang 434: 1, 2 en 3 

1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

Komt allen saam,  

psalmzingt de heilige naam, 

looft al wat ademt de Here. 

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw 

leven; 

heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 

Hij die u leidt, 

zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven. 

3 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft 

geweven, 

dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid 

gegeven. 

Hij heeft u lief, 

die tot zijn kind u verhief, 

ja, Hij beschikt u ten leven. 

 

Mededelingen 

Gebeden 

Collecteaankondiging: 

Oudejaarscollecte voor de kerk 

 

Gezang 416: 1, 2 en 4 (Liedboek 2013) 

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen 

 


