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 Begroeting 
 Stil gebed 
 Votum en groet 
 Zingen: Abba Vader (Opw.136) 

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 

Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen. 

 
Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
May my will forever be 
evermore Your own. 
Never let my heart grow cold. 
Never let me go. 
Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 

 
 Gebed 
 Zingen:Ps.42:1,5 O.B. 

't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw Naam verhogen? 

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. 

 
 Gedicht 
 Schriftlezing: Psalm 23 

De HEERE is mijn Herder 
23Een psalm van David.  
  De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.  
   2Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,  
          Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.  
   3Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,  
              omwille van Zijn Naam.  
   4Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,  
          ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;  
  Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.  



   5U maakt voor mij de tafel gereed  
          voor de ogen van mijn tegenstanders;  
  U zalft mijn hoofd met olie,  
          mijn beker vloeit over.  
   6Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen  
          al de dagen van mijn leven.  
  Ik zal in het huis van de HEERE blijven  
          tot in lengte van dagen. 
 

 Zingen: Jezus is de Goede Herder (kinderlied) 
Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 

Als je 's avonds niet kunt slapen 
Als je bang in 't donker bent 
Denk dan eens al die schapen 
Die de heer bij name kent 

 
Jezus is de goede herder 
Jezus hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 

En wanneer je soms alleen bent 
En je hart is vol verdriet 
Denk dan aan de goede herder 
Hij vergeet Zijn schaapjes niet 

 
Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 

 
 Meditatie 
 Zingen:Gez.14:1,5 

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!  
Hem blijf ik gewijd!  
'k zal immer verkeren  
in 't huis mijnes Heren:  
zo kroont met haar zegen  
zijn liefde me altijd. 

 
 Dankgebed 
 Geloofsbelijdenis 
 Zingen:Gez.444:1 

1 Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 

 Zegen 



 Dankwoord van de familie 
 Zingen: (terwijl de familie de kerk verlaat) Opw.488 (Heer, ik kom tot U) 

Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde 
 
[Chorus] 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde. 
 
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij 
 
en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan 
En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 
 
[Chorus 2x] 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde. 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde. 
 
[eind 2x] 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde. 
 
 


