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Psalm 131: 4
Dat Isrel op den HEER vertrouw';
Zijn hoop op Gods ontferming bouw',
En stil berust' in Zijn beleid,
Van nu tot in all' eeuwigheid.

Stil gebed
We bidden in stilte tot God

Votum en groet
Wij geloven dat deze dienst met Gods hulp wordt gehouden (votum) en dat Hij ons
in deze dienst wil ontmoeten (groet)

Psalm 150: 1
Looft God, looft Zijn naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.

Geloofsbelijdenis
Wij spreken uit dát we in God geloven en wát we van Hem geloven. Dat doen we
met woorden die al eeuwenlang over heel de wereld in verschillende talen worden
uitgesproken.



Gebed
Wij bidden of God ons met Zijn Heilige Geest wil helpen als we uit de Bijbel
gaan lezen en straks naar de verkondiging luisteren.

Schriftlezing: Psalm 150

1. Halleluja!

Loof God in Zijn heiligdom,
loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.
2. Loof Hem om Zijn machtige daden,
loof Hem om Zijn geweldige grootheid.

3. Loof Hem met geschal van de bazuin,
loof Hem met luit en harp.
4. Loof Hem met tamboerijn en reidans,
loof Hem met snarenspel en fluit.

5. Loof Hem met helder klinkende cimbalen,
loof Hem met luid klinkende cimbalen.
6. Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.

Halleluja!

Psalm 68: 10
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.



Verkondiging

Psalm 146: 1, 3 en 4
1. Prijs den HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

3. Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.

4. 't Is de HEER, wiens alvermogen
't Groot heelal heeft voortgebracht;
Die genadig uit den hogen
Ziet, wie op Zijn bijstand wacht,
En aan elk, die Hem verbeidt,
Trouwe houdt in eeuwigheid.



Psalm 118: 14
Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
Verhogen Uwe majesteit;
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
U prijz' ik tot in eeuwigheid.
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven,
Want goed is d' Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

Psalm 150: 2 en 3
Looft God, met bazuingeklank;
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank;
Looft Hem, met de harp en luit;
Looft Hem, met de trom en fluit;
Looft Hem, op uw blijde snaren;
Laat zich 't orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal,
Tot des HEEREN glorie, paren.

Looft God, naar Zijn hoog bevel,
Met het klinkend cimbelspel;
Looft Hem, op het schel metaal
Van de vrolijke cimbaal;
Looft den HEER; elk moet Hem eren,
Al wat geest en adem heeft;
Looft den HEER, die eeuwig leeft;
Looft verheugd den HEER der heren!

Dankgebed en voorbede
Wij danken God voor de dienst en bidden voor elkaar en voor de wereld.



Na afloop van de dienst heeft u gelegenheid om familie
Brendeke de hand te schudden voorin de kerk. De genodigden

zijn aansluitend welkom in de aula voor iets te drinken. 

Zegen
In de zegen belooft God Zijn aandachtige zorg voor ons. 

Toespraken

Zegen ons algoede
Zegen ons Algoede, 
neem ons in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht,
over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bede,
in ons hart Uw vrede,
en vervul ons met de kracht,
van Uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.

Reactie ds. Brendeke

We zingen familie Brendeke psalm 121:4 toe
De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar';
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.



Laat alles wat adem heeft
de HEERE loven.

Wij echter prediken
Christus, de Gekruisigde17
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