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WOENSDAG 31 maart 2021 
 
Lector:  Hanneke Dral 
Organist: Ton van der Horst 
Voorzangers: Marlene Erdmann en Kees Schipper 
Beamist: Corné van Zandwijk 
Geluid:  Daan Bookholt 
Koster:  Edwin Zwart 
 
 
Stilte  De Paaskaars brandt 
 
Muziek  Psalm 91 
 
Gebed bij de Paaskaars 
 
Psalmgebed Psalm 91 
 
Lied Wie in de schaduw Gods mag wonen [Psalm 91a: 1] 
 

3De Heer helpt je als vijanden je achtervolgen. 
Hij redt je als je doodziek bent. 
4De Heer beschermt je, 
zoals een vogel haar jongen beschermt 
onder haar vleugels. 
De Heer is trouw. 
Hij is zo sterk als een schild, 
hij houdt elke aanval tegen. 
5Je hoeft niet bang te zijn voor gevaar in de nacht, 
en overdag word je niet aangevallen. 
6In het donker hoef je niet bang te zijn voor de dood, 
en als het licht is, overkomt je geen kwaad. 
7-8Overal om je heen sterven mensen, 
duizenden, tienduizenden. 
Slechte mensen zullen worden gestraft, 
en jij zult dat zien. 
Maar met jou zal niets ergs gebeuren. 
9De Heer beschermt je, 
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bij de allerhoogste God ben je veilig. 
10Rampen overkomen je niet, 
het kwaad kan je niet raken. 
11Want de Heer stuurt zijn engelen. 
Zij zullen je altijd beschermen, 
waar je ook bent. 
12Hun handen zullen je dragen, 
zodat je niet struikelt. 
13Je bent sterker dan je sterkste tegenstander. 
Je zult je grootste vijand overwinnen. 
 

14Dit heeft de Heer beloofd: 
‘Omdat je mij liefhebt, zal ik je redden. 
Ik zal je beschermen, omdat je mij kent. 
15Als je mij roept, geef ik antwoord. 
 
Lied Wie in de schaduw Gods mag wonen [Psalm 91a: 3] 
 
De Schriften 
 
Johannes 11: 25 Ik ben de opstanding en het leven 
 
Johannes 14: 6 Ik ben de weg, de waarheid en het leven.  
 
Lied U kennen, uit en tot U leven [LB 653: 7] 
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Johannes 15: 5 Ik ben de ware wijnstok 
 
Lied  U kennen, uit en tot U leven [LB 653: 5] 
 
Stilte 
 
Muziek  Met de boom des levens [LB 547] 
 
Gebeden 
 
lector Voorbeden 
 Stil gebed   

Avondgebed 
allen Onze Vader, gezamenlijk gebeden 
 
Lied Wees Gij een toevlucht [LB 263: 1, 2 en 3] 
 
Zegenbede 
Lector O Heer, wees met uw kerk 

en laat ons niet vergaan 
maar zend uw kracht 
diep in de nacht 
dan breekt de morgen aan. 

allen Amen  

 
Muziek Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog         [LB 247] 
 
(In stilte verlaten we de kerkzaal) 
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