ORDE VAN DIENST
voor de dankdienst van het leven van

MARTHA HAZE – VISSCHER
weduwe van Tijmen Haze sinds 20 november 2006
in de leeftijd van 90 jaar.

Geboren op 9 april 1930 te Kampen
Overleden op 7 mei 2020 te Kampen
op 13 mei in de Bazuinkerk te Kampen,
aanvang 10:30 uur.
Voorganger: Ds. J. A. van der Velden

Inleidend muziekspel
Votum en groet
Samenzang: Psalm 62: 1 en 5
1

Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot.
Hij immers zal mijn rotssteen wezen;
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek;
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek.
Ik zal geen grote wankling vrezen.

Gebed
Herinneringen aan moeder/oma door Dicky
5

In God is al mijn heil, mijn eer;
Mijn sterke rots, mijn tegenweer;
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
Stort voor Hem uit uw ganse hart:
God is een toevlucht t’ allen tijde.

Schriftlezing: Psalm 121 door Corrie
Een pelgrimslied
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal uw voet niet laten wankelen,
Uw bewaarder zal niet sluimeren.
Zie, de Bewaarder van Israël
zal niet sluimeren of slapen.
De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
De zon zal u overdag niet steken,
de maan niet in de nacht.
De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,
uw ziel zal Hij bewaren.
De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid.

Samenzang: 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 en wil en zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.
Overdenking: Psalm 121
Samenzang: Psalm 121
1. ‘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.

2. Hij is, al treft u ’t felst verdriet,
uw Wachter, Die uw voet
voor wankelen behoedt.
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
geen kwaad zal u genaken:
de Heer’ zal u bewaken.
3. 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.
4. 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.
Gedicht door Marien, Mathilde, Rosalyn, Jonathan en Eva
Dankgebed en voorbede

Samenzang: Opwekkingsliederen 428
Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die ’t niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien.
Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad,
maar ook -als ik mij tot Hem keerdat God mij nooit verlaat.
Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in Zijn heerlijkheid,
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
Zegenbede
Dankwoord door Ardo
Uitleidend muziekspel

