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Orgelspel  ‘Abba Vader’ 
 
Welkom 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 84: 1 en 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. 

 
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: Psalm 121: 1 en 4  
 

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 



 
         De HEER zal u steeds gadeslaan, 
         Opdat Hij in gevaar, 
         Uw ziel voor ramp bewaar'; 
         De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
         En waar g' u heen moogt spoeden, 
         Zal eeuwig u behoeden. 
 
Woorden vanuit “De Oude Stomp” 
 
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: 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. 

 
Overdenking 
 
Zingen: Psalm 42: 7 en 5 
 
 

O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Menigwerf heeft Hij uw druk 
Doen verand'ren in geluk; 
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven; 
Ik zal God, mijn God, nog loven. 

 
Maar de HEER zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 

 
Dankgebed 
 



 
Zingen: Wat de toekomst brengen moge 
 

Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand, 
moedig sla ik dus de ogen, 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen, 
Vader wat Gij doet is goed. 
Leer mij slechts het heden dragen, 
met een rustig, kalme moed. 
 
Heer ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig Hij die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom. 
 
 
 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen, 
naar het onbekende land. 

 
Zegen  
 
Orgelspel ‘Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij’ 
 


