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Orgelspel  ‘Abba Vader’ 
 

Welkom 
 

Stil gebed 
 

Votum en groet 
 

Zingen: Psalm 84: 1, 2, 6 
 

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER, der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 

 
Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
Geduchte HEER der legerscharen, 
Welzalig hij, die bij U woont, 
Gestaâg U prijst en eerbied toont. 

 
Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 
Is t' allen tijd een zon en schild; 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 
Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER, die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt. 

 
 



Woorden van de familie 
 
Zingen: Lichtstad met uw paar’len poorten 
 

Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wond’re stad zo hoog gebouwd 
nimmer heeft men op deez’ aarde 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist’ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen 
in het Nieuw Jeruzalem. 
 
Heilig oord, vol licht en glorie, 
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit. 
 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist’ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen 
in het Nieuw Jeruzalem. 
 
Wat een vreugde zal dat wezen, 
straks vereend te zijn met hem. 
In die stad met paarlen poorten, 
in het Nieuw Jeruzalem. 
 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist’ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen 
in het Nieuw Jeruzalem. 

 
Gebed 



Schriftlezing Psalm 23 
 

1  Een psalm van David. 
De HEERE is mijn herder, mij ontbreekt niets; 

2  Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; 
Hij voert mij aan rustige wateren; 

3  Hij verkwikt mijn ziel. 
Hij leidt mij in de rechte sporen 
om Zijns naams wil. 

4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, 
want Gij zijt bij mij; 
Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. 

5  Gij richt voor mij een dis aan 
voor de ogen van wie mij benauwen; 
Gij zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 

6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen 
al de dagen van mijn leven; 
ik zal in het huis des HEEREN verblijven 
tot in lengte van dagen. 

 

Zingen: Psalm 23: 1, 2, 3 
 

De God des heils wil mij ten Herder wezen; 
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. 
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 
Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden. 
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden 
In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden. 

 
Ik vrees niet, neen, schoon ik door duistre dalen; 
In doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen, 
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden; 
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. 
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen, 
De tafel aan, voor mijner haat'ren ogen. 



 
Gij zalft mijn hoofd; Gij doet mijn blijdschap groeien, 
En van Uw heil mijn beker overvloeien. 
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven, 
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven; 
Zodat ik in het heilig huis des HEEREN, 
Een lange reeks van dagen, blijf verkeren. 

 
Overdenking 
 
Zingen: Gezang 184: 1, 2, 5 
 

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. 
 
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 
 



Zingen Genade, zo oneindig groot 
 

Genade, zo oneindig groot  
dat ik, die ’t niet verdien 
het leven vond, want ik was dood  
en blind, maar nu kan ‘k zien. 

 
Genade, die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 
dat God mij nooit verlaat. 
 
Want Jezus droeg mijn zondelast  
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid  
mag stralen als de zon 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
dat ik genade vond. 

 
Zegen  
 
Orgelspel ‘Jesus, bleibet meine Freude’ 
 


