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Woensdag 22 februari 2023
in ‘Nieuw Perspectief ’ te Hurdegaryp

Voorganger: ds. Douwe Posthuma
Organist: Marieke van der Meer



Orgelspel 

Bemoediging en Groet

Wij zingen Lied 913

1. Wat de toekomst brengen moge,
 mij geleidt des Heren hand;
 moedig sla ik dus de ogen
 naar het onbekende land.
 Leer mij volgen zonder vragen;
 Vader, wat Gij doet is goed!
 Leer mij slechts het heden dragen
 met een rustig kalme moed!

2. Heer, ik wil Uw liefde loven,
 al begrijpt mijn ziel U niet.
 Zalig hij, die durft geloven, 
 ook wanneer het oog niet ziet.
 Schijnen mij Uw wegen duister,
 zie, ik vraag U niet: waarom?
 Eenmaal zie ik al Uw luister,
 als ik in Uw hemel kom!

3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
 zo ik mocht, ik durfde niet.
 Ach, hoe zou ik mij vergissen,
 als Gij mij de keuze liet!
 Wil mij als een kind behandelen,
 dat alleen den weg niet vindt:
 neem mijn hand in Uwe handen
 en geleid mij als een kind.



4. Waar de weg mij brengen moge,
 aan des Vaders trouwe hand
 loop ik met gesloten ogen 
 naar het onbekende land.

Herinneringen aan onze mamma

Herinneringen aan onze vriendin 

Orgelspel

Gebed

Schriftlezing, Psalm 121

 1 Een pelgrimslied. 

 Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
 van waar komt mijn hulp? 
 2 Mijn hulp komt van de HEER 
 die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 3 Hij zal je voet niet laten wankelen, 
 hij zal niet sluimeren, je wachter. 
 4 Nee, hij sluimert niet, 
 hij slaapt niet, 
 de wachter van Israël. 

 5 De HEER is je wachter, 
 de HEER is de schaduw 
 aan je rechterhand: 
 6 overdag kan de zon je niet steken, 
 bij nacht de maan je niet schaden. 



Wij zingen Lied 416

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.

3. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
 in zijn liefde je bewaren,
 in de dood je leven sparen.
 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.

Overdenking



Wij zingen Lied 769,1.6.

1.  Eens, als de bazuinen klinken,
 uit de hoogte, links en rechts,
 duizend stemmen ons omringen,
 ja en amen wordt gezegd,
 rest er niets meer dan te zingen,
 Heer, dan is uw pleit beslecht.

6.  Van die dag kan niemand weten,
 maar het woord drijft aan tot spoed,
 zouden wij niet haastig eten,
 gaandeweg Hem tegemoet,
 Jezus Christus, gisteren, heden,
 komt voor eens en komt voor goed!

Gebeden

Slotlied, wij zingen (staande) Lied 634

1. U zij de glorie, opgestane Heer,
 U zij de victorie, U zij alle eer!
 Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
 om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
 U zij de glorie, opgestane Heer,
 U zij de victorie, U zij alle eer!

2. Licht moge stralen in de duisternis,
 nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
 Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
 wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
 U zij de glorie, opgestane Heer,
 U zij de victorie, U zij alle eer!



Zegen

Bij het uitdragen horen we muziek van André Rieu

Wij brengen Hennie naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats 
in Hurdegaryp en daar wordt aan haar graf
het ‘Onze Vader’ gebeden.

 Onze Vader die in de hemel zijt,
 uw naam worde geheiligd.
 Uw koninkrijk kome, 
 uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
 Geef ons heden ons dagelijks brood
 en vergeef ons onze schulden
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven
 en leid 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.



.


