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Orgelspel tijdens binnendragen: Psalm 43 

 

In memoriam door Christien en Janet 

  

Votum 

 

Zingen: Psalm 25: 6 en 7 

 

Wie heeft lust den HEER te vrezen, 

't Allerhoogst en eeuwig goed? 

God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 

Leren, hoe hij wand'len moet. 

't Goed, dat nimmermeer vergaat, 

Zal hij ongestoord verwerven, 

En zijn Godgeheiligd zaad 

Zal 't gezegend aard'rijk erven.  

 

Gods verborgen omgang vinden 

Zielen, waar Zijn vrees in woont; 

't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 

Naar Zijn vreêverbond, getoond. 

d' Ogen houdt mijn stil gemoed 

Opwaarts, om op God te letten; 

Hij, die trouw is, zal mijn voet 

Voeren uit der bozen netten.  

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Exodus 20: 1-6 

 

1  Toen sprak God al deze woorden, zeggende: 

2  Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid 

heb. 

3  Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 

 



4  Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen 

boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van 

hetgeen in de wateren onder de aarde is. 

5  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw 

God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kin-

deren, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten; 

6  En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en 

Mijn geboden onderhouden. 

 

Schriftlezing: Psalm 103: 11-18 

 

11  Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid ge-

weldig over degenen, die Hem vrezen. 

12  Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen 

van ons. 

13  Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE 

over degenen, die Hem vrezen. 

14  Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn. 

15  De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo 

bloeit hij. 

16  Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent 

haar niet meer. 

17  Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwig-

heid over degenen, die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskin-

deren; 

18  Aan degenen, die Zijn verbond houden, en die aan Zijn bevelen denken, 

om die te doen. 

 

Zingen: Psalm 133: 3 

 

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 

Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 

En 't leven tot in eeuwigheid.  

 

 

 

 



Meditatie over Exodus 20: 6 

En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben,  

en Mijn geboden onderhouden. 

 

Dankgebed 

 

Zingen: Psalm 103: 8 en 9 

 

Gelijk het gras is ons kortstondig leven, 

Gelijk een bloem, die op het veld verheven, 

Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teêr; 

Wanneer de wind zich over 't land laat horen, 

Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren; 

Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.  

 

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen, 

In eeuwigheid altoos dezelfde wezen; 

Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, 

Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, 

Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden, 

Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.  

 

Zegen 

  

Orgelspel tijdens uitdragen: ‘Abba, Vader’ 


