
Zingen: Psalm 119 vers 41 en 47 
 

Mijn ziel bezwijkt, zij is gans afgemat, 
daar z' aan Uw heil met al haar lust blijft hangen, 
waarop Uw woord mij hoop gegeven had. 
Mijn ogen zijn bezweken van verlangen 
naar 't geen mij was beloofd, terwijl ik bad: 
"Wanneer, o God, zal ik Uw troost ontvangen?" 
 
'k Ben eeuwiglijk gedachtig aan Uw woord, 
want ik ontving door Uw bevelen ’t leven. 
'k Ben d' Uwe, HEER', geleid mij ongestoord, 
behoud mij toch, naar ’t woord aan mij gegeven. 
Ik heb met lust Uw wetten nagespoord 
en die gezocht door Uwen Geest gedreven. 

 
Zegenbede    (staande) 
 
Romeinen 14 : 7 en 8 

Niemand van ons leeft voor zichzelf,  
en niemand sterft voor zichzelf. 
Als wij leven, leven wij voor de Heere  
en als wij sterven, sterven wij voor de Heere.  
Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. 

 
Orgelspel tijdens het uitdragen:  ”Wat de toekomst brengen moge”  
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Binnendragen onder orgelspel 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Vaste Rots van mijn behoud 

 

Vaste rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op uw trouw, 
laat mij rusten in uw schauw, 
waar het bloed door U gestort, 
mij de bron des levens wordt. 

2 Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer, dat ik breng, 
niet de tranen, die ik pleng, 
schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 

 
3 Eenmaal als de stonde slaat, 
dat dit lichaam sterven gaat, 
als mijn ziel uit de aardse woon 
opklimt tot des rechters troon, — 
Rots der eeuwen, in uw schoot 
berg mijn ziele voor de dood. 

 

Gebed 
 
Schriftlezing: Markus 14 vers 3 - 9 
 

3 En toen Hij in Bethanië was, in het huis van Simon de melaatse, 
kwam er, toen Hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met 
zuivere, kostbare narduszalf en nadat zij de albasten fles gebroken had, 
goot zij hem uit op Zijn hoofd. 
4 En er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en 
zeiden: Waartoe diende deze verkwisting van de zalf? 
5 Want die had voor meer dan driehonderd penningen verkocht en aan 
de armen gegeven kunnen worden; en zij vielen scherp tegen haar uit. 
6 Maar Jezus zei: Laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Zij 
heeft een goed werk aan Mij verricht. 
7 Want de armen hebt u altijd bij u en wanneer u wilt, kunt u hun 
weldoen, maar Mij hebt u niet altijd. 
8 Zij heeft gedaan wat zij kon; zij heeft van tevoren Mijn lichaam 
gezalfd voor de begrafenis. 
9 Voorwaar, Ik zeg u: Overal waar dit Evangelie gepredikt zal worden 
in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over 
wat zij gedaan heeft. 

Zingen: Psalm 84 vers 1 
 

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! 

 
Overdenking 
 
Zingen: Weerklank 458 vers 1 t/m 7 
 

1 
O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in ‘t oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor. 
 

2 
Uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 

3 
Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 

4 
al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 
maar sterk en vurig wordt de ziel 
wanneer zij U aanschouwt. 
 

5 
Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
een zon diep in de nacht, 
roep ik uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht. 
 

6 
O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in ‘t oor, 
als ik van alles scheiden moet 
gaat nog die naam mij voor. 

 

7 
O naam, eeuwige ademtocht, 
een sterveling ben ik, 
als eens mijn eigen adem stokt 
dan draagt mij uw muziek. 

 
Gebeden 


