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‘DE WEG VAN EEN PSALM’ 

 
Voorganger: ds. Willem de Boer 
Organist: Frank den Herder 
Lector: Rien Timmer 
 
Orgelspel: ‘Variaties op Psalm 24’ (Wilbert Berendsen, Folkert Grondsma, Johan 
van Dommelen en Jan Welmers) 



Woord van welkom  - Stilte (staande) 
 
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 begon.  
                                             V. De Heer zij met u!     

                                           A. 

 
     

 

   
Drempelgebed –    (Naar Psalm 36) 
K.: Kostbaar is uw liefde, God, hoog als de hemel. 
Allen: Tot in de wolken reikt uw trouw. 
K.: U spreekt goede woorden, elke dag opnieuw. 
Allen: U bent de redder van mens en dier. 
K.: Bij U schuilen wij, U bent goed voor ons, U bent de bron van leven. 
Allen:  Door úw licht  zien wij licht. 
K.: Kostbaar is uw liefde, God,  hoog als de hemel. 
Allen:  Amen. 
 
Zingen: Lied 825 vers 1, 3 en 5 (hierna gaan we weer zitten) 

 

 



 
3  Hij blies ons van zijn adem in. 
Hij, hemelhoog verheven, 
heeft ons in Adam één begin, 
één levensdoel gegeven: 
te wonen op zijn aarde, waar 
het goed is, goed om met elkaar 
in zijn verbond te leven. 

5 Ja, Hij is elk van ons nabij, 
hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 

 
Gebed om ontferming   -   Zingen: Lied 303 

 
 



 
2  Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf 
voor allen, voor ons. Hij leeft vandaag 
hier onder ons, hier onder ons. 
Jezus, wij willen U danken. 
Jezus, wij danken U.  
Jezus, wij prijzen U. 
Jezus, wij zingen uw heilige naam. 

3 Geest die ons troost, levend nabij, 
genezing en vuur. Adem van God, 
kracht onderweg dag in dag uit. 
Trooster, wij willen U danken 
Trooster, wij danken U. 
Trooster, wij prijzen U. 
Trooster, wij zingen uw heilige naam. 

 
Met de kinderen   
 
Zingen: Lied 287 vers 1 en 5 

 
 
5 
Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, – 
licht dat dit geheim behoedt: God is goed. 
Gebed bij de opening van de Schrift 



Lezing: Psalm 16 
 
Zingen: Lied 868 vers 1, 2 en 5  

 
 
2  Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
Overweging  



 
“Een ‘theologische berg’ van psalmwoorden” –  
 
    19 
    Thorapsalm 
   18  20/21 
        koningspsalmen 
  17    22 
  gebed om    gebed om 
  hulp    hulp 
 16      23 
 lied van     lied van 
 vertrouwen     vertrouwen 
15        24 
liturgie van       liturgie van 
binnenkomst        binnenkomst 
 
 
Orgelspel: ‘Orgelbewerking Psalm 16’ (Willem Vogel) 
 
 
Zingen: Lied 275  
 
 
 
 

 
 

 
 



2 
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 

3 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

4 Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 

5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 

 
Gebeden – dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’.  
 
Mededelingen  
 
Collecte – 1. De Contactcommissie voor ouderen. 2. Het plaatselijk jeugdwerk. 
 
Zingen: lied 686 
 

 
 



 
 

2 Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 
 

3 De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 
 

Zegen   
 
Zingen:     

  
 
Orgelspel: ‘Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter’  
                   (J.S.Bach, BWV 650 - melodie lied 868 ‘Lof zij de Heer’ 
 
 
 
 


