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Bij binnendragen  
speelt het orgel melodie ‘Heer ik kom tot U’  (EL 302/HH 275) 

 
Woord van welkom  

 
Bemoediging en groet   (allen staan) 

 
Zingen    Psalm 43 : 3 en 4  
 

O Heere God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heil’ge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht.  
 

Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eind’loos mij verblijdt. 

 
Gebed   (allen zitten) 
 

Heer onze God, als aardse stemmen zwijgen 
spreek Gij het woord dat troost en bevrijdt; 
als wie ons lief is, ons ontvalt, 
toon dat Gij er zijt, 
U, die ons nooit verlaat. 
Als alles bij ons ophoudt, 
gaat U dan met ons verder 
met uw Woord en Geest. 
Dat bidden wij in Jezus’ naam.  
Amen. 
 



Zingen    Gezang 14: 1 en 3  De Heer is mijn Herder (NLB 23b) 
 

De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 
 

De Heer is mijn Herder! 
Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 

 
Gebed    bij het openen van het Woord van God 

 
Schriftlezingen     

 
Psalm 46 : 2 - 4 
 

2 God is ons een toevlucht en kracht; 
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. 
3 Daarom zullen wij niet bevreesd zijn,  
al veranderde de aarde van plaats 
en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. 
4 Laat haar water bruisen, laat het schuimen, 
laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Sela 
 
Trouwtekst    Psalm 33 : 22 
 

22 Schenk ons uw trouw, HEER,  
op u is al onze hoop gevestigd. 
 
 
 



Zingen    Abba Vader HH 627 : 1 
 

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe, 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen, 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Johannes 14  
 

1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 
2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u 
gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 3 en 
wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder 
en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. 
4 En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. 5 Tomas zeide tot 
Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de 
weg? 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het 
leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 7 Indien gij Mij 
kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent 
gij Hem en hebt gij Hem gezien. 

 
Zingen    Psalm 25 : 2 
 

Heere, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al de dag verwachten. 
 



Verkondiging 

 
Zingen    Gezang 293 : 1 en 2 
 

Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand, 
moedig sla ik dus de ogen, 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen, 
Vader wat Gij doet is goed. 
Leer mij slechts het heden dragen, 
met een rustig, kalme moed. 
 

Heer ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig Hij die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom. 

 
Gebeden 

 
Zingen NLB 416 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 



Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Zegen  
 
Bij uitdragen  
speelt het orgel melodie ‘Ik zie een poort wijd open staan’   (JDH 140) 
 

‘Ik zie een poort wijd open staan,  
waardoor het licht komt stromen, 
van ’t kruis waar’k vrijlijk heen mag gaan,  
om vrede te bekomen.’ 

 
Aan het graf    bidden we het Onze Vader 
 

Onze Vader, die in de hemelen zijt; 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk, en de kracht,  
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.  
Amen. 


