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Muziek  bij het binnenkomen: psalm 42  
     

   

Welkom  
 

Aansteken Paaskaars  en kleine kaarsjes 
 

Bemoediging: Onze hulp is in de naam van de Heer 
    die hemel en aarde gemaakt heeft 
    en die niet in de steek laat 
 het werk dat zijn hand begon 
 

Gebed 
 

Lied ‘Zouden wij ook eenmaal komen’  

   1  Zouden wij ook eenmaal komen, 
    Waar de levensstroom ontspringt, 
    En aan d’ altijd groene zoomen, 
    Christus’ Kerk Zijn lof steeds zingt? 
 

    refrein: 
    Laat ons streven eens te komen, 
    Aan de zilv’ren, zilv’ren stroomen, 
    Waar aan d’ altijd groene zoomen, 
    Christus’ Kerk ’t Hosanna zingt. 
 
   2  Zalig, heerlijk zal ’t ons wezen, 
    Daar, verlost van zonde en pijn, 
   Rein van alle smet genezen, 
    Meer dan d’ englen Gods te zijn. 
 

    refrein 
 Laat ons streven eens te komen, 
    Aan de zilv’ren, zilv’ren stroomen, 
    Waar aan d’ altijd groene zoomen, 
    Christus’ Kerk ’t Hosanna zingt. 
 
    
 



     
 4  Haastig spoedt ons leven henen, 
    Maar het uur breekt spoedig aan, 
    Dat, van hemelglans omschenen, 
 Saâm voor Jezus’ troon wij staan. 
 

 refrein:   Laat ons streven eens te komen, 
      Aan de zilv’ren, zilv’ren stroomen, 
      Waar aan d’ altijd groene zoomen, 
      Christus’ Kerk ’t Hosanna zingt. 
 
 
Herinneringen 
 
 
Lied ‘Blijf mij nabij’ (NLB 247) 

    1   Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
    De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
    Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
    Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
    2  Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 
    Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 
    Alles vervalt in ’t wisselend getij, 
    maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 
 
    3  U heb ik nodig, uw genade is 
    mijn enig licht in nacht en duisternis. 
    Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
    In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 

 

Uit de Bijbel Psalm 23 

Een lied van David. 
 
De Heer zorgt voor mij  
zoals een herder voor zijn schapen zorgt. 
Ik kom niets tekort. 
 



Hij laat mij rusten in groene velden. 
Hij laat mij drinken uit rustige stroompjes. 
 
Hij geeft me kracht. 
Hij helpt me om onderweg  
veilige wegen te vinden. 
Want zijn naam betekent: ‘IK ben bij je’ 
 
Zelfs als ik door een diep, donker dal ga, 
een dal van moeilijkheden, 
ben ik nergens bang voor,  
want U bent bij mij. 
Met uw stok en uw herdersstaf 
beschermt U mij en stuurt U mij bij. 
Dat  geeft mij moed. 
 
Mijn tegenstanders zien  
hoe goed U voor mij bent: 
U zet een feestmaaltijd voor mij neer. 
U zalft mijn hoofd met zalf-olie.  
U schenkt mijn beker zó  
vol dat hij overloopt. 
 
Uw goedheid en liefde zijn mijn leven lang bij mij. 
Ik mag voor altijd dicht bij U zijn. 
 

Overweging     
 

Lied De Heer is mijn Herder (NLB 23b) 

1 
De Heer is mijn herder! 
’k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wat’ren der rust. 

2 
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. 

   



  5 
  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. 
 
 

Voorbede 

 
Onze Vader  Onze Vader 
  die in de hemel zijt 
  Uw naam worde geheiligd 
  Uw koninkrijk kome 
  Uw wil geschiede 
  op aarde zoals in de hemel 
  Geef ons heden ons dagelijks brood 
  En vergeef ons onze schulden 
  zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
  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 
 
 

Lied  ‘Wat de toekomst brenge moge’ (NLB 913:1,3,4) 
 
    1 Wat de toekomst brengen moge, 
 Mij geleidt des Heeren hand; 
 moedig sla ik dus de oogen 
 naar het onbekende land. 
 Leer mij volgen zonder vragen; 
 Vader, wat Gij doet is goed! 
 Leer mij slechts het heden dragen 
 met een rustig kalmen moed! 
 
    
 



    3 Laat mij niet mijn lot beslissen: 
 zoo ik mocht, ik durfde niet. 
 Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
 Als Gij mij de keuze liet! 
 Wil mij als een kind behand'len, 
 dat alleen den weg niet vindt: 
 neem mijn hand in Uwe handen 
 en geleid mij als een kind. 
 
    4 Waar de weg mij brengen moge, 
 aan des Vaders trouwe hand 
 loop ik met gesloten oogen 
 naar het onbekende land. 
 

Afsluiting 
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