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Paaskaars brandt.
Woord van Welkom
Bemoediging
Groet
Lied Psalm 23b: 1, 2 en 5
1

De Heer is mijn herder!
’k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wat'ren der rust.

2

De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m’als ik wankel,
Hij draagt m’als ik viel.

5

De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
’k Zal immer verkeren
in ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’altijd.

Herinneringen aan Jan door Gert
Beelden uit het leven van Jan (samengesteld door Jacob Bijlsma)
Gebed
Lezen : Psalm 23 door Anneke
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,
2

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,
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 verblijf in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

Lied gezang 886
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Overweging
De Heilige Stad op het orgel gespeeld
Gedachtenis van de naam van Jan
Lied psalm 150: 1
1

Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht,
3

om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
Gebed
Lied: Gezang 769: 1 en 5
1

Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, –
Heer, dan is uw pleit beslecht.

5

Mensen, kom uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

Dankwoord door Syds
Zegen
De Here zegent U en behoedt U.
De Here doet zijn aanschijn over u lichten en is u genadig
De Here verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen
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