
Hij heeft voorheen aan Mozes Zijne wegen, 
Aan Isrels zaad, tot hun behoud genegen, 
Zijn daân getoond, en trouw'lijk hen geleid. 
Barmhartig is de HEER en zeer genadig; 
Schoon zwaar getergd, lankmoedig en weldadig; 
De HEER is groot van goedertierenheid. 

 
Prediking 1 Petrus 5:10 
“De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in 
Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, 
bevestige, versterke, en fundere ulieden.” 
 
Zingen Psalm 138:4 
Als ik, omringd door tegenspoed,   De HEER is zo getrouw, als sterk; 
Bezwijken moet,    Hij zal Zijn werk 
Schenkt Gij mij leven;    Voor mij volen - den, 
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt,  Verlaat niet wat Uw hand begon, 
Uw rechterhand    O Levensbron, 
Zal redding geven.    Wil bijstand zenden. 
 
Dankgebed 
 

Zingen Psalm 31:17 en 19 
Geloofd zij God, Die Zijn genade Bemint den HEER, Gods gunstgenoten; 
Aan mij heeft groot gemaakt;  Den HEER, Die vromen hoedt, 
Die voor mijn welstand waakt:  En straft het trots gemoed. 
Zijn oog slaat mij in liefde gade;  Zijt sterk; Hij zal u niet verstoten: 
Hij wil mij heil bereiden;  Hun geeft Hij moed en krachten, 
Mij in een vesting leiden.  Die hopend op Hem wachten.  
 

Zegen (staande) 
 

Uitleidend orgelspel 
 
De genodigden en de gasten die van ver komen worden uitgenodigd na de dienst 
in “De Wingerd” koffie/thee te komen drinken en fam. Meijer te ontmoeten. 
Zij, die hier geen gebruik van maken en voor de gemeenteleden die niet op de 
afscheidsavond konden zijn, is er gelegenheid om in de kerk ds. en mw. Meijer de 
hand te drukken. 
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Inleidend orgelspel 
 
Afkondigingen 
 
Toespraken door:  

- Mw. M. L. P. Sijbers, burgemeester van de gemeente Tholen 
- Ds. A.P. van der Maas, classispredikant van de Classis Delta 
- Ds. A.L. Molenaar, voorzitter werkgemeenschap van predikanten 
- Ouderling H. Vader, namens de zusterkerken van Tholen 
- Ouderling M. Polak, namens onze kerkenraad en gemeente 

 
Toezingen Psalm 32 : 4 en 6   (staande) 
Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren; 
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren; 
G' Omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, 
Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. 
Mijn leer zal u, o mens, naar't recht doen hand'len, 
En wijzen u den weg dien gij zult wand'len; 
Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, 
Terwijl mijn oog op u gevestigd staat. 
 
Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, 
Verheugd in God, naar waarde nooit te danken; 
Zingt vrolijk, roemt Zijn deugden t' allen tijd, 
Gij, die oprecht van hart en wandel zijt. 

 
Dankwoord door ds. W.Meijer 
 

Voorzang Psalm 98:2 
Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan den HEER met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd; 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt 
 
Votum en groet 
 
 
 

Zingen Psalm 95:1 
Komt, laat ons samen Isrels HEER. 
Den rotssteen van ons heil, met eer, 
Met Godgewijden zang ontmoeten; 
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, 
Met een verheven lofgedicht 
En blijde psalmen, juichend groeten. 
 
Geloofsbelijdenis  
 

Zingen Psalm 95:4 
Want Hij is onze God, en wij 
Zijn 't volk van Zijne heerschappij, 
De schapen, die Zijn hand wil weiden; 
Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 
Verhardt u niet, maar laat u leiden. 
 
Schriftlezing 1 Petrus 5:6-14 
6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner 
tijd. 7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 8 Zijt nuchteren, 
en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, 
zoekende, wien hij zou mogen verslinden; 9 Denwelken wederstaat, vast zijnde in 
het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld 
is, volbracht wordt. 10 De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn 
eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden 
hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, en fundere ulieden. 11 Hem zij 
de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 12 Door Silvanus, die u 
een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, 
vermanende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods, in welke gij 
staat. 13 U groet de medeuitverkorene Gemeente, die in Babylon is, en Markus, 
mijn zoon. 14 Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen, die in 
Christus Jezus zijt. Amen. 
 

Gebed 
 

Zingen Psalm 103:1 en 4  
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 één van Zijn weldadigheden; 
Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 
 


