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Muziek: ‘Erkenne mich, mein Hüter’ 
 
Erkenne mich, mein Hüter,  
Mein Hirte, nimm mich an! 
Von dir, Quell aller Güter, 
Ist mir viel Guts getan. 
Dein Mund hat mich gelabet 
Mit Milch und süßer Kost, 
Dein Geist hat mich begabet 
Mit mancher Himmelslust. 
 
  Houdt Gij mij in uw hoede, 

Gij die uw schapen telt, 
o bron van al het goede, 
waar uit mijn leven welt. 
Gij die mijn ziel wilt laven 
met liefelijke spijs, 
Gij overstelpt met gaven 
tot in het paradijs. 

 
Welkom 
 
Bemoediging en groet  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon. 
 
V. De Heer zij met u! 
 
A.  
 
 
Drempelgebed 
o.: Liefdevolle God    naar Psalm 18 
 Bij U kunnen wij schuilen 
 Bij U zijn wij veilig 
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k.: Maar wij voelen ons soms zo alleen 
 verlaten door U en door elkaar 
v.: Daarom roepen wij U aan 
 met al onze vragen 
 met al onze vertwijfeling 
k.: Laat ons merken dat U er bent 
 dat U ons nooit in de steek laat 
 en dat wij altijd bij U terecht kunnen 

Amen 
 
Lied 13a 

 
2. 
Hoe lang, o God, houdt U zich stil 
terwijl ik op U wacht. 
En redt U mij uit deze nood? 
Mijn hart voelt zo verdord en dood 
het kwaad heerst dag en nacht. 
 
3. 
Zolang, o God, houd ik nog hoop. 
Ik ben U toevertrouwd. 
Verlos mijn van mijn zware last. 
Tot zo lang houd ik hieraan vast 
dat U nog van mij houdt. 
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Kyriëgebed, na de zin ‘zo bidden wij u zingend’ zingen wij met 
elkaar lied 367d: 

 
 
Schriftlezing uit Exodus 9:13-35 
 
Lied 362 
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2. 
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 
3. 
Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 
Overweging 
 
Muziek ‘Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ’ uit het Orgelbüchlein van 
J.S. Bach. 
 
Gedachtenis, na een korte stilte zingen we lied 961: 

 
 
 



 

 6 

Dankgebed, voorbeden, en stil gebed. 
steeds na de zin ‘…zo bidden wij U zingend’ bidden wij met 
elkaar lied 900: 

 
 
 
 
 
 
 
Gezongen Onze Vader, lied 1006 
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Slotlied 919: 1, 3 en 4

 
3. 
God, is dan wat U verliet 
uit uw hand gevallen? 
Mist Gij onze wereld niet 
bij uw duizendtallen? 
Blijf niet ver, / doe één ster 
in de nacht ons gloren, 
of wij zijn verloren! 
 
4. 
Christus, stille vaste ster, 
o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der 
onze schreden richten, – 
geef ons moed; / ’t is ons goed 
U te zien, getrouwe, 
uw hoog rijk te aanschouwen. 
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Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muziek ‘Wenn ich einmal soll scheiden’ 
Wenn ich einmal soll scheiden, 
So scheide nicht von mir, 
Wenn ich den Tod soll leiden, 
So tritt du denn herfür! 
Wenn mir am allerbängsten 
Wird um das Herze sein, 
So reiß mich aus den Ängsten 
Kraft deiner Angst und Pein. 
 

Wanneer ik eens moet heengaan 
ga Gij niet van mij heen, 
laat mij dan niet alleen gaan 
niet in de dood alleen. 
Wees in mijn laatste lijden, 
mijn doodsangst, mij nabij. 
O God, sta mij terzijde, 
die lijdt en sterft voor mij. 

 
Collecte  
De collecte van deze zondag is bestemd voor het Spiritueel Café. 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: 
NL70 INGB 0007 7733 10 t.n.v. “Diaconie PG Voorschoten” 
onder vermelding van ‘Spiritueel Café’ 
 


