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Predikant: Marten Dijkstra 
Organist: Franske Veltkamp-Groenewegen 
Dwarsfluit: Bep van der Zwan 
Ouderling: Gerda Vedders-Vasters 
Diaken: Ria ter Maat-Brandriet 
Lector: Ria Snellink-Boonk 
Gedicht: Dina Nijkamp-Hakkert 
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Welkom 
 
Aansteken paaskaars 
 
Bemoediging en groet 
 
Lied: LB 413: 1 en 2 
1 
Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste allersterken! 
Heel de wereld buigt voor U  
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd,  
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
2 
Alles wat U prijzen kan,  
U, de Eeuw’ge, ongeziene,  
looft uw liefd’ en zingt ervan. 
Alle eng’len, die U dienen,  
roepen U nooit lovensmoe: 
‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 
 
Gebed 
 
Lezing: Psalm 65 (NBV 2004) 
Voor de koorleider. Een psalm van David, een lied.  
2 U komt de lof toe, God die woont op de Sion, u zult ontvangen wat u is beloofd.  
3 U die ons bidden hoort– tot u komt de sterveling.  
4 Worden onze zonden mij te zwaar, u neemt weg wat wij misdeden.  
5 Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen, hij mag wonen in uw voorhoven. Wij 
genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel.  
6 Ontzagwekkend is uw antwoord, u doet recht en redt ons, God, op u hopen de einden der 
aarde, de verten van de zee.  
7 U hebt met kracht de bergen vastgezet, u bent omgord met macht,  
8 u brengt tot bedaren het geraas van de zeeën, het gebulder van de golven, het tumult van 
de volken.  
9 Vrees voor uw tekenen vervult de bewoners der verten, u brengt gejuich van het oosten 
tot het westen.  
10 U zorgt voor het land en bevloeit het, u maakt het vruchtbaar, vol water staat de rivier 
van God. U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het:  
11 u doordrenkt de voren en effent de kluiten, doorweekt ze met regen en zegent het jonge 
groen.  
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12 U kroont het jaar met uw goede gaven, waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed,  
13 de velden in de steppe druipen, de heuvels omgorden zich met gejubel,  
14 de weiden kleden zich met kudden, de dalen tooien zich met graan. Zij zingen en juichen 
elkaar toe.  
 
Lied: ELB 164: 1 en 3 
1 
Wij ploegen en wij zaaien,  
bewerken trouw het land, 
doch of wij zullen maaien,  
dat staat in ’s Heren hand. 
Hij heeft het al geschapen, 
’t is door zijn hand gegaan;  
Hij doet, terwijl wij slapen,  
ontkiemen ’t dorre graan. 
 
Refrein: 
Elke goede gave daalt van de hemel neer;  
de dank komt toe aan God de Heer,  
geeft Hem alleen de eer! 
 
3 
Wat dichtbij is en verre,  
’t is alles van de Heer;  
de strohalm en de sterre,  
het musje en het meer,  
de velden en de lanen,  
de bossen en de hei,  
de vruchten en de granen,  
het wiss’lend jaargetij. Refrein 
Overdenking 
 
Lied: LB 448: 1 en 3 
1 
Soms groet een licht van vreugde 
de christen als hij zingt: 
de Heer is ’t die met vleugels 
van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons ’t goede doen, 
Hij geeft na donk’re regen 
een mild en klaar seizoen. 
 
3 
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Hij die met heerlijkheden 
de leliën bekleedt, 
zal ook zijn kind’ren kleden, 
Hij kent ons lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten, 
Hij houdt het al in stand, 
die vogels geeft te eten, 
Hij voedt ons uit zijn hand. 
 
 
 
 
 
 
Gebed, afgesloten met Onze Vader 
 
Gedicht  
 
Lied: LB 534: 1 en 3  
1 
Hij die de blinden weer liet zien,  
hun ogen kleur liet ondervinden  
is zelf het licht dat ruimte geeft:  
ons levenslicht, de Zoon van God. 
 
3 
Hij die de armen voedsel gaf  
met overdaad hen kwam verwarmen  
is zelf het brood dat honger stilt:  
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor wie...  
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Voor de mens die niet gezien wordt,  
niet gehoord en niet omarmd.  
Voor de mens zonder een ander,  
iemand die je hart verwarmt.  
Ontferm U Heer!  
 
Voor het kind dat leeft in angst  
en dat bang de klappen vangt.  
Voor de jongere die lijdt,  
die naar vreugde zo verlangt.  
Ontferm U Heer!  
 
Voor wie oud is en alleen, 
iemand aan de dood verloor.  
Voor de zieke in herstel  
en wie bijster is het spoor.  
Ontferm U Heer!  
 
Voor de man die mantelzorgt,  
nauwelijks adempauze heeft.  
Voor de vrouw die rent en vliegt  
en die al haar liefde geeft.  
Ontferm U Heer!  
 
Voor wie dreigt verlies van werk,  
wie raakt kwijt bedrijf of baan.  
Voor wie kansarm of verarmd is.  
Hoe zal het nu verder gaan?  
Ontferm U Heer!  
 
Voor ons allen, oud en jong,  
vrouw en man, groot en klein.  
Voor uw mensen in hun nood,  
wil toch Heer de redder zijn.  
 
Egbert van der Stouw 
(in: Raad van Kerken, Bezinningsbrochure 65, Debt, p. 12) 
 


