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Thema: Ik trek met je mee 

Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 121: 1 en 4 (allen) 
1. Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 

4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Openingsgebed 

Zingen  Juich voor de Heer - Opwekking 461 
door Marlou Lokhorst 
Mijn Jezus, mijn redder; Heer, er is niemand als U.  
Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van uw liefde Heer.  
Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben, brengen U voortdurend eer. 

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van uw naam.  
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 

Lezen   Handelingen 6: 8 - 7: 8; 44-53 
door Mieke Wijnolts 
Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het 
volk. Enkele leden van de synagoge van de Vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Cyrene 
en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Asia, kwamen echter in verzet en 
begonnen met hem te redetwisten, maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de 
heilige Geest die hem bezielde. Daarop zetten ze anderen ertoe aan te verklaren dat ze 
hadden gehoord dat Stefanus Mozes en God had gelasterd. Ook het volk hitsten ze op, 
evenals de oudsten en de schriftgeleerden. Ten slotte namen ze Stefanus gevangen en 
brachten hem voor het Sanhedrin. Ze lieten valse getuigen komen, die verklaarden: ‘Deze 
man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet, want we hebben hem horen zeg-
gen dat Jezus uit Nazaret de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons 
heeft overgeleverd zal veranderen.’ Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op 
Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel. 

De hogepriester vroeg: ‘Is dat waar?’ Stefanus antwoordde: ‘Broeders en leden van het 
Sanhedrin, luister naar wat ik u te zeggen heb. Toen Abraham, de vader van ons volk, nog 
in Mesopotamië woonde, voordat hij zich in Charan vestigde, verscheen God in al zijn luis-



ter aan hem en zei: “Trek weg uit je land, verlaat je familie, en ga naar het land dat ik je zal 
wijzen.” Toen trok Abraham weg uit het land van de Chaldeeën en vestigde zich in Charan. 
Na de dood van zijn vader bracht God hem naar dit land, waar u nu woont. Hij gaf hem 
hier zelfs niet het kleinste stuk grond in eigendom, maar beloofde wel dat hij en zijn nako-
melingen het eens in bezit zouden krijgen, ook al had hij toen nog geen zoon. God zei te-
gen Abraham dat zijn nakomelingen vierhonderd jaar in een vreemd land zouden wonen, 
waar ze in slavernij zouden leven en slecht behandeld zouden worden. “Maar,” zo luidden 
Gods woorden, “het volk dat ze als slaaf zullen dienen, zal ik straffen, en daarna zullen ze 
wegtrekken en mij vereren op de heilige plaats.” God sloot met Abraham het verbond van 
de besnijdenis, en daarom besneed Abraham zijn zoon Isaak, acht dagen na diens ge-
boorte, en Isaak deed hetzelfde met Jakob, en Jakob met de twaalf stamvaders. 
… 
Onze voorouders hadden in de woestijn de verbondstent bij zich, gemaakt in opdracht van 
de engel die met Mozes sprak, naar het ontwerp dat Mozes had gezien. Onze voorouders 
hadden deze tent bij zich toen ze onder leiding van Jozua het land veroverden van de vol-
ken die God voor hen verdreef; dit duurde tot in de tijd van David. David werd door God 
begunstigd en vroeg om een heiligdom voor het volk van Jakob. Maar het was Salomo die 
voor God een tempel bouwde. Toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door men-
senhanden is gemaakt, zoals de profeet zegt: “De hemel is mijn troon, de aarde mijn voe-
tenbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen – zegt de Heer –, een 
plaats waar ik kan rusten? Heb ik dit alles niet met eigen handen gemaakt?” Halsstarrige 
ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de heilige Geest, zoals uw 
voorouders ook al deden. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? De-
genen die de komst van de rechtvaardige aankondigden hebben ze gedood, en zelf hebt u 
nu de rechtvaardige verraden en vermoord, u die de wet ontvangen hebt door tussen-
komst van de engelen, maar er niet naar hebt geleefd.’ 

Zingen  Lied 725 (allen) 
1. Gij boden rond Gods troon, 
die van zijn aangezicht 
de weerglans verder draagt 
op vleugels van het licht, 
draag met uw stem 
ons mensenlied 
opdat het zingt 
alleen voor Hem! 

2. O heiligen vanouds, 
die ons zijn voorgegaan 
en alle strijd voorbij 
nu rond uw koning staan, 
uw grote koor 
in ’t zoete licht 
van zijn gezicht 
zingt ons nu voor! 

3. Gij heiligen van hier, 
zing met uw aardse stem 
hoezeer uw hart verlangt 
naar ’t nieuw Jeruzalem. 
Hef dan het hoofd 
en leef voorgoed 
haar tegemoet. 
God zij geloofd. 

4. Ook ik zing voluit mee 
de glorie van de naam; 
met hart en ziel ben ik 
zijn liefde toegedaan! 
Dat tot het eind 
mijn leven lang 
vol van gezang 
om Hem mag zijn! 

Overdenking 

Orgelspel 

In Memoriam Evert Aalberts 

Gebeden 

Kinderen komen terug uit Kinderkerk en Oppas 



Zingen  Ga maar gerust (allen) 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 
Ik ben de dag, die schemert in je droom 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 

Wegzending en zegen 
Zingen ‘amen’ 


