
Zondagmorgen 29 maart 2020 
 
Voorganger : Ds. J. Brouwer uit Veen  
Organist  : Wim Branderhorst 
 
Samenzang: Psalm 26: 1 en 5 
 

1. O HEER, doe Gij mij recht; 
Ik wandel als Uw knecht, 
En vind mijn lust in Uw gebod. 
Ik blijf op U betrouwen; 
Op U, mijn rotssteen, bouwen: 
Ik zal niet wank'len, grote God. 

 
5.  Mijn hart verfoeit en haat 

De werkers van het kwaad, 
Bij wie ik mijnen voet niet zet. 
Ik zit bij geen godlozen; 
'k Ontwijk de plaats der bozen, 
Zo word ik niet door hen besmet. 

 
Votum en Groet 
 
Samenzang: Psalm 80: 1 en 11 
 

1. Neem, Isrels Herder, neem ter oren; 
Die Jozefs kroost, door U verkoren, 
Als schapen gunstig hebt geleid; 



Die enen troon van heiligheid 
U tussen cherubs hebt gesticht; 
Verschijn weer blinkend met Uw licht. 
 

11.  Behoud ons, HEER der legermachten, 
    Zo zullen w' ons voor afval wachten; 
    Zo knielen w' altoos voor U neer. 
    Getrouwe Herder, breng ons weer; 
    Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht 
    Van Uw vertroostend aangezicht. 

 
Geboden en Beloften 
 
Samenzang: Weerklank 409:3 
 

3. Gods wet blijft mij steeds omgeven, 
doet mij bidden tot de Geest: 
Laat toch groeien in mijn leven. 
al wat zuivert en geneest, 
He͜ilige Geest, wil mij doorstromen, 
maak mij meer Gods beeld gelijk, 
tot mijn leven is volkomen 
In het hemels Koninkrijk. 

 
 

Gebed 
 
Schriftlezing: Johannes 16: 5-33   



Samenzang: Weerklank 157: 5, 6 en 7 
 

5. Ik dank U o mijn vrede, 
mijn God die met mij gaat, 
voor wat Gij hebt geleden 
aan bitterheid en smaad. 
Geef dat ik trouw mag wezen, 
Want Gij zijt trouw en goed. 
Ik volg U zonder vrezen 
wanneer ik sterven moet. 

 
6. Wanneer ik eens moet heengaan 

ga Gij niet niet van mij heen, 
laat mij dan niet alleen gaan 
niet in de dood alleen. 
Wees in mijn laatste lijden, 
mijn doodsangst, mij nabij. 
O God, sta mij terzijde, 
die lijdt en sterft met mij. 

 
7.  Wees Gij om mij bewogen 

en troost mijn angstig hart. 
Voer mij uw beeld voor ogen, 
gekruisigde, uw smart. 
Dan zal ik vol vertrouwen, 
gelovig en bewust, 
uw aangezicht aanschouwen. 
Wie zo sterft, sterft gerust. 



Verkondiging:  Tekst: vers 31-33 
                            Thema: ‘de Herder’ 
 
Samenzang: Psalm: 119: 36, 83 en 88 
 

36.'t Is goed voor mij, verdrukt te zijn geweest, 
Opdat ik dus Uw Godd'lijk recht zou leren; 
Sinds heeft mijn hart voor hovaardij gevreesd. 
Ai, doe mij steeds Uw wil als heilig eren; 
Ver boven goud en zilver, en wat meest 
Den mens bekoort, zal ik Uw wet waarderen. 
 

83.  Wat vreê heeft elk, die Uwe wet bemint! 
Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. 
Ik, HEER, die al mijn blijdschap in U vind, 
Hoop op Uw heil met al Uw gunstgenoten; 
'k Doe Uw geboôn oprecht en welgezind; 
Uw liefdedienst heeft mij  

 
88.  Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond 

Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen; 
Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond, 
Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren; 
Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten 
schond; 
Want hij volhardt naar Uw geboôn te horen. 
nog nooit verdroten. 

 



Dankgebed 
 
Samenzang: Psalm 56: 4, 5 en 6 
 

4. Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard'; 
Mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaard; 
Is hun getal niet in Uw boek bewaard, 
Niet op Uw rol geschreven? 
Gewis, dan zal mijn wreev'le vijand beven, 
En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. 
Dit weet ik vast: God zal mij nooit begeven; 
Niets maakt mijn ziel vervaard. 
 

5. Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord. 

 
6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 

Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven; 
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven; 
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 



Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 
Zo word' Zijn lof vergroot 

 
 
Zegen 
  
  
 


