
Votum en Groet 

 

Psalm 103: 1, 3 

Loof, loof den Heer', mijn ziel, met alle krachten; 

Verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t' achten; 

Och, of nu al wat in mij is, Hem preez'! 

Loof, loof mijn ziel, den Hoorder der gebeden; 

Vergeet nooit een van Zijn weldadigheden; 

Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 

 

Loof Hem, die u vergunt uw zielsverlangen, 

En 't goede tot verzading doet ontvangen; 

Uw jeugd vernieuwt, gelijk eens arends jeugd. 

De Heer' doet recht, is heilig in Zijn richten, 

Treft iemand druk, Hij wil den druk verlichten, 

En hart en mond vervullen met Zijn vreugd. 

 

Wet des Heeren 

 

Psalm 103: 2, 4 

Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 

Hoeveel het zij, genadig wil vergeven, 

Uw krankheen kent en liefderijk geneest; 

Die van 't verderf uw leven wil verschonen, 

Met goedheid en barmhartigheen u kronen; 

Die in den nood uw redder is geweest. 

Hij heeft voorheen aan Mozes Zijne wegen, 

Aan Isrels zaad, tot hun behoud genegen, 

Zijn daan getoond em trouwlijk hen geleid. 

Barmhartig is de Heer' en zeer genadig; 

Schoon zwaar getergd, lankmoedig en weldadig; 

De Heer' is groot van goedertierenheid. 

Gebed  

Schriftlezing: Genesis 25: 1 - 11 

Psalm 103: 7, 8, 9 

Geen vader sloeg met groter mededogen 

Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, 

Dan Isrels Heer' op ieder, die Hem vreest. 

Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, 

Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 

En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest. 

 

Gelijk het gras is ons kortstondig leven, 

Abraham.  

“Voltooid leven.” 
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Gelijk een bloem, die op het veld verheven, 

Wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer; 

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. 

 
Prediking – Genesis 25 8: Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en 
van het leven verzadigd, en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. 
 

Psalm 39: 4, 5 

Gaat niet de mens, als in een beeld, daarheen, 

Gelijk een schaduw, die verdwijnt? 

Men woelt vergeefs; men brengt met zorg bijeen, 

Al wat op aard' begeerlijk schijnt; 

En niemand is verzekerd, wie eens al 

Die goedren naar zich nemen zal." 

 

Nu dan, o Heer', wat is 't, dat ik verwacht? 

Mijn hope staat op U alleen. 

Verlos mij, door Uw onweerstaanbre kracht, 

Van al mijn ongerechtigheen, 

En stel mij niet, getrouwe Toeverlaat, 

Den dwazen stervling tot een smaad. 

 

Dankgebed en voorbeden. 

 

Psalm  73: 13 

 

Wien heb ik nevens U omhoog? 

Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, 

Op aarde nevens U toch lusten? 

Niets is er, waar ik in kan rusten. 

Bezwijkt dan ooit, in bittre smart 

Of bangen nood, mijn vlees en hart, 

Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 

Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 

 

Zegen. 


