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Welkomstwoord door voorzitter C. J. Flikweert

Samenzang | Psalm 99 : 1 en 5

God, de HEER, regeert;
Beeft, gij volken, eert,
Eert Zijn hoog bestel,
Die bij Israël
Tussen Cherubs woont,
En Zijn grootheid toont;
Dat zich d' aard bewege;
Hij is Isrels zege.

1.

Ook was Samuël,
Op Gods hoog bevel,
Biddend voor Zijn volk,
Als een hemeltolk;
Hij en and'ren meer
Riepen tot den HEER,
Die met gunstig' oren
Hun geroep wou horen.

5.

Gebed door ds. W. Silfhout

Schriftlezing | Psalm 127 door ds. W. Silfhout
1 Een lied Hammaäloth, van Sálomo. Zo de HEERE het huis niet
bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de
HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. 2 Het
is tevergeefs dat gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet
brood der smarten; het is alzo, dat Hij het Zijn beminde als
in den slaap geeft. 3 Zie, de kinderen zijn een erfdeel des
HEEREN; des buiks vrucht is een beloning. 4 Gelijk de pijlen zijn
in de hand eens helds, zodanig zijn de zonen der jeugd. 5

Welgelukkig is de man die zijn pijlkoker met dezelve gevuld
heeft; zij zullen niet beschaamd worden, als zij met de
vijanden spreken zullen in de poort.



Meditatie door Ds. W. Silfhout, “Bouwen” n.a.v. Psalm 127 :1

Samenzang | Psalm 127 vers 1

Vergeefs op bouwen toegelegd;
Vergeefs, om 't huis voltooid te zien,
Gezwoegd, gezweet, o arbeidsliên,
Zo God Zijn hulp aan 't werk ontzegt.
Vergeefs, o wachters, is uw vlijt,
Zo God niet zelf de stad bevrijdt.

1.

• Wat de toekomst brengen moge
• Trumpet Voluntary
• Eine kleine Nachtmusik 

Muzikaal intermezzo

1 Een lied Hammaäloth. Die op den HEERE vertrouwen, zijn als
de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid.
2 Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de HEERE rondom Zijn
volk, van nu aan tot in der eeuwigheid. 3 Want de scepter der
goddeloosheid zal niet rusten op het lot der rechtvaardigen,
opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken tot
onrecht. 4 HEERE, doe den goeden wel, en dengenen die oprecht
zijn in hun harten. 5 Maar die zich neigen tot hun kromme
wegen, die zal de HEERE weg doen gaan met de werkers der
ongerechtigheid. Vrede zal over Israël zijn.

Schriftlezing | Psalm 125 door ds. H. van der Ziel

Meditatie door Ds. H. van der Ziel, “Vertrouwen” 
n.a.v. Psalm 125 :1

Samenzang | Psalm 125 vers 1 en 2

Hij zal noch wank'len, noch bezwijken,
Die op den HEER vertrouwt,
En op Zijn goedheid bouwt;
Hij zal, als Sions berg, nooit wijken,
Wiens grondslag door geen aards vermogen
Ooit wordt bewogen.

1.



Gelijk 't gebergt', dat, hoog gerezen,
Om Salem ligt gespreid,
Zo is, in eeuwigheid,
De HEER rondom hen, die Hem vrezen;
Rondom Zijn volk, 't welk Hij wil hoeden
Voor tegenspoeden.

2.

Dankgebed door Ds. H. van der Ziel

Samenzang | Psalm 121 : 1, 3 en 4

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

1.

Zijn wacht, waarop men hopen mag,
Zal, daar zij u bedekt,
En u ter schaduw strekt,
De maan bij nacht, de zon bij dag,
In koud' en gloed vermind'ren,
Opdat zij u niet hind'ren.

3.

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.

4.




