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Welkom  

1. Psalm 84 vers 1 en 6                                                                      

      Vers 1 (met bovenstem) 

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER, der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 

Vers 6  

Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 
Is t' allen tijd een zon en schild; 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 
Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER, die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt. 

 
2. Gebed, Meditatie Ds. L Groenenberg 

 
 

3. Psalm 87 vers 3,4 en 5  
 
Vers 3  

De Filistijn, de Tyriër, de Moren, 
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 
Van Sion zal het blijde nageslacht 
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren". 
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Vers 4 (met bovenstem) 

God zal ze Zelf bevestigen en schragen, 
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
En doen den naam van Sions kind'ren dragen. 

Vers 5 (met bovenstem) 

Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen; 
Dan zullen daar de blijde zangers staan, 
De speelliên op de harp en cimbel slaan, 
En binnen u al mijn fonteinen wezen. 

4. Psalm 108 vers 1 en 2    
                                                                                   
Vers 1 (met bovenstem) 
Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid. 
'k Zal zingen voor den Opperheer; 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op; dat niets uw klanken stuit'; 
'k Zal in den dageraad ontwaken, 
En met gezang mijn God genaken. 
 
Vers 2 
Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân, 
Uw roem den volken doen verstaan; 
Want Uwe goedertierenheid 
Is tot de heem'len uitgebreid; 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 
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5. Psalm 49 vers 1 
 
Vers 1 (met bovenstem) 

 
Gij, volken, hoort; waar g' in de wereld woont, 
't zij laag van staat, of hoog, met eer bekroond; 
't zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. 
Mijn mond brengt niets dan lout're wijsheid voort, 
bij mij in 't hart opmerkzaam overdacht. 
Ik neig het oor, daar 'k op Gods inspraak wacht, 
naar 's HEEREN spreuk, en zal u, op de snaren 
der blijde harp, geheimen openbaren. 
 

6. Psalm 42 ver 1 en 7 
 
Vers 1 (met bovenstem) 
't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw naam verhogen? 
 
Vers 7  
O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Menigwerf heeft Hij uw druk 
Doen verand'ren in geluk; 
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven; 
Ik zal God, mijn God, nog loven. 
 
 

7. Appèlwoord Irene Swets 
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8. Psalm 67 vers 2  

Vers 2 
De volken zullen U belijden, 
O God, U loven al te zaâm. 
De landen zullen zich verblijden, 
En juichen over Uwen naam. 
Volken zult Gij rechten, 
Hunne zaak beslechten, 
In rechtmatigheid; 
Volken op deez' aarde, 
Die Uw arm vergaarde, 
Die Gij veilig leidt. 

 
9. Psalm 89 vers 7 en 8  

Vers 7 (met bovenstem) 

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden; 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 

Vers 8  

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen, 
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen; 
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 
En onze Koning is van Isrels God gegeven.     

 
 

10. Sluiting, gebed Ds. L. Groenenberg 
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11. Psalm 72 vers 4 en 11 

 
Vers 4   (met bovenstem)   
't Rechtvaardig volk zal welig groeien; 
Daar twist en wrok verdwijnt, 
Zal alles door den vrede bloeien, 
Totdat geen maan meer schijnt. 
Van zee tot zee zal Hij regeren, 
Zover men volk'ren kent; 
Men zal Hem van d' Eufraat vereren, 
Tot aan des aardrijks end. 
 
Vers 11 (met bovenstem) 
 
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
Men loov' Hem vroeg en spâ; 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
Met Amen, Amen na. 
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Wij bedanken alle sponsoren 

 
Auto Molendijk Zuid-Beijerland 
Mourits Tools & Techiques 
Stucadoorsbedrijf Orgers 
Paul Orgers Schilderwerken  
Timmer- en Onderhoudsbedrijf de Fijter 
L.G. Bons timmerwerken 
Kleiberg bouw en timmerwerken 
N. Kleiberg Timmer- en onderhoudsbedrijf 
George Tweewielers 
Oosterman Hoveniers B.V.  
ARP schoonmaakdiensten 
De Ruyter Interieurbouw 
Dugros 
Ben en Pieter’s Hoekse Waard 
W2 Bouw B.V.  
Bart Schipper Premium Chocolates 

    

 

Na afloop wordt er koffie en thee geschonken 
met iets lekkers.  

Iedereen van harte welkom. 
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