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Thema Want U bent bij mij! (Pnr.1242)  Psalmen 23 
Uitgesproken 25 november 2007 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst  Francien Vreugdenhil – van Marion 
Muzikale begeleiding  Ad de Hoop en Rutger Meijer 
 
Deze kerkdienst vindt plaats op de ochtend van Eeuwigheidszondag. 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Lied 183:4 

Houd Gij mij in uw hoede, 
Gij die uw schapen telt, 
o bron van al het goede, 
waaruit mijn leven welt. 
Gij die mijn ziel wilt laven 
met liefelijke spijs, 
Gij overstelpt met gaven 
tot in het paradijs. 

  
Stil gebed 

Bemoediging en Groet 

Klein Gloria 

Aanvangstekst Psalm 23 
De HEER is mijn herder,  
het ontbreekt mij aan niets. 

 
 
Zingen Lied 392: 1, 3, 4 en 5 

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
3. U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 
4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 
 
5. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 
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Kyrie Gebed om ontferming 
Zingen Van Huub Oosterhuis het lied 
 Ik sta voor u in leegte en gemis 

vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis, 
dood is mijn lot hebt Gij een and're zegen? 
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?  
 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft. 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden 

Gloria (Gez 91: 1 en 2) 
Zingen Lied 299: 1 

Voor alle heilgen in de heerlijkheid 
die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 
Halleluja, halleluja! 

 
Gedenken van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar ontslapen zijn 
 
Zingen Onze namen staan geschreven  

In de holte van uw hand 
Als een teken dat ons leven 
In U, Heer, is ingeplant. 
Steeds als Gij uw handen opent 
Zien uw ogen ons weer aan 
En gedenkt Gij uw belofte: 
Een volkomen nieuw bestaan. 
 
Laat ons in de stilte groeien 
Totdat op de jongste dag 
Onze namen openbloeien 
Op uw goddelijk gezag. 
Dan gebeurt wat wij nu dromen 
Dat wij in uw louter licht 
Tot U nader mogen komen 
Aangezicht tot aangezicht 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Psalmen 23 

1 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.  
4 Al gaat mijn weg  
door een donker dal,  
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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.  
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.  

 
Zingen Lied 13B:1 

D'Almachtige is mijn Herder en Geleide, 
wat is er dat me schort? 
Hij weidt mij als zijn schaap, in vette weide 
waar gras noch groen verdort. 
Hij drenkt mijn ziel in koele bronne en beke. 
Indien mijn geest verstrooi' 
en afdwaal' van de kudde en rechte streke, 
Hij brengt ze weer te kooi. 

 
Schriftlezing Romeinen 8: 31-39 

31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, 
wie kan dan tegen ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet 
heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft 
prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods 
uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal 
hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is 
opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 
35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, 
ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 
36 Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en 
afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37 Maar wij zegevieren in 
dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben 
ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch 
krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er 
ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de 
liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze 
Heer. 

 
Zingen Lied 13B:  

Hij brengt mij op de heerbaan van zijn wetten 
en 't goddelijke recht, 
om zijnen naam en eer in top te zetten 
door 't lof van zijnen knecht. 
Al zworf ik om in nare en donkre dalen, 
beschaduwd van de dood, 
nog vreest mijn hart geen ongeluk, noch kwalen: 
Hij staat me bij in nood! 

Preek 
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Zingen Psalm 23 (onberijmd NBG vertaling wijze opwekking 121) 
De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;  
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;  
Hij voert mij aan rustige wateren;  
Hij verkwikt mijn ziel.  
Hij leidt mij in de rechte sporen  
om zijns naams wil.  
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.  
Gij richt voor mij een dis aan  
voor de ogen van wie mij benauwen;  
Gij zalft mijn hoofd met olie,  
mijn beker vloeit over.  
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen  
al de dagen van mijn leven;  
ik zal in het huis des HEREN verblijven  
tot in lengte van dagen.  

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 

 

Zingen Lied 466: 
1. Als God, mijn God, maar voor mij is, 
wie is er dan mij tegen? 
Dan werken druk en droefenis 
mij nochtans tot een zegen; 
dan waakt alom een englenwacht, 
dan zie ik sterren in de nacht 
en bloemen op mijn wegen. 
 
2. En wat er dreig', of wie er woed', 
mijn Herder blijft mij leiden. 
Geen donker dal van tegenspoed 
kan van zijn staf mij scheiden. 
Hij blijft mij overal nabij, 
naar stille waatren voert Hij mij 
en liefelijke weiden. 
 
3. Ik heb mijn God, dat is genoeg, 
ik wens mij niets daarneven. 
Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg, 
is mij in Hem gegeven: 
mijn hoogste goed, mijn troost in smart, 
het enig rustpunt van mijn hart, 
mijn eeuwig licht en leven. 

 
Zegen 


