




Staande: Lied 23b : 1,  



Staande: Lied 23b : 1.  * 





Staande: Lied 23b : 2, 



Staande: Lied 23b : 2. * 





Lied 634: U zij de glorie/ A toi la gloire. 

 

 A toi la gloire, O Ressuscité! 

 A toi la victoire pour l'éternité! 

 Brillant de lumière, l'ange est descendu, 

 Il roula la pierre du tombeau vaincu. 

 A toi la gloire, O Ressuscité! 

 A toi la victoire pour l'éternité! 



Lied 634: U zij de glorie/ A toi la gloire. 

 

     Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

     die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 

     In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, 

     niets heb ik te vrezen in leven en dood. 

     U zij de glorie, opgestane Heer, 

     U zij de victorie, nu en immermeer. 

* 





MIST  

De mist trekt langzaam op,  

maar niet bij jou.  

Bij jou werd het dichter en dichter,  

en lastiger om te zien.  

  

De mist in je hoofd  

gaf gaten in je geheugen.  

Flarden uit verleden en heden  

kwamen voorbij.   

Als bladeren, die vallen van de bomen,  

liet je los, van wat je wist,  

en wat er was.  
 



 

Steeds minder blijft er over,  

van wat geweest is,  

Steeds minder te zien.  

 

 Maar wat blijft, 

 is je liefde voor ons,  

en die van ons, voor jou.  

  

Je was met gedachten,  

Al in die andere wereld.  

Je leefde van de herinnering,  

En van je vergeten dromen..  

  



Nu ben je veilig aanbeland,  

Daar ergens aan de overkant,  

Daar, waar wij samen komen. 

. 





Lied 91a : 1. 

Wie in de schaduw Gods mag wonen, 

hij zal niet sterven in de dood. 

Wie bij hem zoekt naar onderkomen 

vindt eenmaal vrede als zijn brood. 

God legt zijn vleugels van genade 

beschermend om hem heen als vriend. 

En Hij verlost hem van het kwade, 

opdat hij eens geluk zal zien. 





Lied 91a : 2. 

Engelen zendt Hij alle dagen 

om haar tot vaste gids te zijn. 

Zij zullen haar op handen dragen 

door een woestijn van hoop en pijn. 

Geen vrees of onheil doet haar beven, 

geen ziekte waar een mens van breekt. 

Lengte van dagen zal God geven, 

rust aan een koele waterbeek. 





Lezing: Psalm 23.  

 
Een psalm van David 
De Heer is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
  

2 Hij laat mij rusten in groene weiden 
en voert mij naar vredig water, 

3 hij geeft mij nieuwe kracht 
en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam. 

  



Lezing: Psalm 23.  

 

4 Al ga ik door een donker dal, 
ik vrees geen gevaar, 
want u bent bij mij 
uw stok en uw staf, 
zij geven mij moed. 
  

5 U nodigt mij aan tafel 
voor het oog van de vijand, 
u zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 

 



Lezing: Psalm 23.  

 

6 Geluk en genade volgen mij 
alle dagen van mijn leven, 
ik keer terug in het huis van de Heer 
tot in lengte van dagen. 

* 





Lezing: Matteüs 28 : 16-20. 
 

16De elf leerlingen gingen naar Galilea,  
naar de berg die Jezus hun had genoemd. 

17en toen ze Hem zagen wierpen ze zich  
in aanbidding voor Hem neer,  
al twijfelden sommigen.  

18 Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen:  
‘Mij is alle macht gegeven  
in de hemel en op de aarde 
 



Lezing: Matteüs 28 : 16-20. 
 

19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 
leerlingen, door hen te dopen in de naam  
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,  

20 en hun te leren dat ze zich moeten houden 
aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.  
En houd dit voor ogen:  
Ik ben met jullie, alle dagen,  
tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 

* 





Lied 409: 1, 2. (ELB) 
 

Ik zie een poort wijd open staan, 

waardoor het licht komt stromen 

van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan 

om vrede te bekomen. 

Refrein:  

  Genade Gods, zo rijk en vrij! 

  Die poort staat open ook voor mij! 

  Voor mij! Voor mij! 

  staat open, ook voor mij. 



Lied 409: 1, 2. (ELB) 
 

Die open poort laat d' ingang vrij, 

aan wie komt binnen vlieden; 

aan rijk en arm, aan u en mij 

komt Jezus vrede bieden.  

Refrein:  

  Genade Gods, zo rijk en vrij! 

  Die poort staat open ook voor mij! 

  Voor mij! Voor mij! 

  staat open, ook voor mij. 

* 





Staande: Lied 416 : 1. 3, 4. 
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