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Bij binnendragen orgelspel    Gezang 392  ‘Blijf mij nabij’ 
 
Welkom  
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen    Psalm 138 : 1 en 4  
 

'k Zal met mijn ganse hart Uw eer 
vermelden, HEER, 
U dank bewijzen. 
'k Zal U in 't midden van de goôn, 
op hogen toon, 
met psalmen prijzen. 
Ik zal mij buigen, op Uw eis, 
naar Uw paleis, 
het hof der ho - ven, 
en, om Uw gunst en waarheid saâm, 
Uw groten naam 
eerbiedig loven. 
 

Als ik, omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, 
schenkt Gij mij leven. 
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 
Uw rechterhand 
zal redding geven. 
De HEER is zo getrouw, als sterk; 
Hij zal Zijn werk 
voor mij volen - den. 
Verlaat niet wat Uw hand begon, 
o Levensbron, 
wil bijstand zenden. 
 
Gebed 
 
 
 



Zingen    Opwekking 124 ‘Ik bouw op U’ 
 

Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser, 
niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend 
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, 
gij voert de strijd, de huld' is u gewijd. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
 
‘In herinnering’ door familie  
 
Zingen     ‘Een toekomst vol van hoop’ (Sela) 
 

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
 

Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
 

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 



U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
 

U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
Schriftlezing    Psalm 23 (NBV) door een van de kleinkinderen 
 
1 Een psalm van David. 
De HEER is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
 

2 Hij laat mij rusten in groene weiden 
en voert mij naar vredig water, 
 

3 hij geeft mij nieuwe kracht 
en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam. 
 

4 Al gaat mijn weg 
door een donker dal, 
ik vrees geen gevaar, 
want u bent bij mij, 
uw stok en uw staf, 
zij geven mij moed. 
 

5 U nodigt mij aan tafel 
voor het oog van de vijand, 
u zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
 

6 Geluk en genade volgen mij 
alle dagen van mijn leven, 
ik keer terug in het huis van de HEER 
tot in lengte van dagen. 
 
 
 



Zingen    Gezang 14 : 1 en 2 ‘De Heer is mijn Herder’ 
 

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! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt m’ als ik wankel, 
Hij draagt m’ als ik viel. 
 
Verkondiging 
 
Zingen    Gezang 14 : 3, 4 en 5 
 

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! 
 

De Heer is mijn Herder! 
In 't hart der woestijn 
verkwikken en laven 
zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken 
met brood en met wijn. 
 

De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde m’ altijd. 
 



Dankgebed 
 
Slotlied    Lied 416 : 1, 2, 3 en 4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
 

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. 
 
Heenzending en Zegen 
 
Amen 
 
Dankwoord 
 
Bij uitdragen orgelspel    ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’ 


