
MAANDAG 29 maart 2021 
 
Lector:  Mieke van der Veen 
Organist: Ton van der Horst 
Voorzangers: Marlene Erdmann en Kees Schipper 
Beamist: Erwinn Hajema 
Geluid:  Daan Bookholt 
Koster:  Edwin Zwart 
 
 
Stilte  De Paaskaars brandt 
 
Muziek  Elégie C.Franck (1822-1890) 
 
Gebed bij de Paaskaars 
 
Psalmgebed Psalm 42 
 
lector Het is goed de Heer te loven 
allen  EN ZIJN NAAM TE PRIJZEN 
lector in de morgen wordt Zijn goedheid gemeld 
allen EN ZIJN TROUW IN DE NACHTEN 
 
lector 1Een lied van de Korachieten. Voor de zangleider. 
 
Lied Evenals een moede hinde [Psalm 42: 1] 
 
lector 2God, ik verlang naar u, 

zoals een hert verlangt naar helder water. 
3Met heel mijn hart verlang ik naar u, 
u bent de God die leven geeft. 
Wanneer zal ik weer bij u zijn? 
4Dag en nacht ben ik verdrietig, 
ik kan alleen nog maar huilen. 
En steeds weer vragen mijn vijanden mij: 
‘Waar is nu je God?’ 
5Lang geleden liep ik mee met iedereen, 
op weg naar de tempel van God. 
We juichten en we zongen, 
we vierden allemaal feest. 
Daar denk ik aan terug, 
daar verlang ik naar. 
6Waarom ben ik zo bedroefd, 
waarom zo onrustig van binnen? 

 
Lied Evenals een moede hinde [Psalm 42: 3] 
 
lector En ik denk aan God, 

hier bij de bronnen van de Jordaan, 
hoog in de bergen in het noorden, 
ver van Jeruzalem. 
8Overal om mij heen is water. 
Overal hoor ik water stromen, 
met veel geweld komt het omlaag. 
Ik voel me door God verlaten. 
9Eens zal de Heer mij weer zijn liefde geven! 



Dan zal ik dag en nacht voor hem zingen, 
ik zal bidden tot de God die mij leven geeft. 
10Maar nu vraag ik aan God, 
de God die mij beschermt: 
Waarom vergeet u mij? 
Waarom onderdrukken mijn vijanden mij 
en loop ik rond in sombere kleren? 
11Mijn vijanden lachen me uit, 
het doet pijn tot in mijn botten. 
En steeds weer zeggen ze: 
‘Waar is nu je God?’ 

 
Lied Evenals een moede hinde [Psalm 42: 7] 
 
De Schriften 
 
Johannes 6: 51 Ik ben het brood 

Lied  U kennen, uit en tot U leven [LB 653: 2] 

  
  
  
  
  
  
Johannes 8: 12 Ik ben het Licht der Wereld 

 
Lied  U kennen, uit en tot U leven [LB 653: 4] 
 
Stilte  
 
Muziek        Gij onderhoud de vlam van ons bestaan [LB 556] 
 
Gebeden 
lector Voorbeden 
 Stil gebed   

Avondgebed  
allen Onze Vader, gezamenlijk gebeden 
 
 
Lied  Wees Gij mijn toevlucht [LB 263: 1, 2 en 3] 
 
Zegenbede 
  
Muziek  Blijf met uw genade [LB 256] 
 
(In stilte verlaten we de kerkzaal)   
 
 
 

 
 

 
 
 


