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Gasthuiskerk—Zierikzee 

 

24 februari 2023 

 

Ds. Franck Ploum 

Orgel: Mar van der Veer 

Overdenking 

(Orgelspel) 

Gebed 

(J. van Opbergen, melodie “Abide with me”) 

Ga mee met ons,  
trek lichtend ons vooruit,  

naar tijd en land,  
door U ooit aangeduid.  

Leef op in ons,  
de mens die leven moet,  

een die de toekomst heeft,  
die leeft voorgoed. 

 
Ga mee met ons,  

verberg U niet altijd,  
gun ons een flits,  

een teken in de tijd,  
dat U nog leeft,  

nog steeds om mensen geeft  
en zonder wanhoop  
voor de vrede leeft. 

 
Ga mee met ons.  

Wie zijn wij zonder U? Een mens gaat dood  
aan enkel toen en nu.  

Licht op in ons,  
wees vuur en vlam van hoop.  

Houd steeds in ons  
de toekomstmens ten doop.  

 
Afscheid 

(Orgelspel) 



Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, 
Maar de meeste van deze is de liefde 

(1 Cor. 13:13) 
 

Schriftlezing Psalm 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer, 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 

Weest dan volk des Heren blijde en welgezind 
en zegt telkenkere: "Christus overwint." 

U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft? 
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en in dood 

U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

(Orgelspel) 

Begroeting 

Stilte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 O, doe genad-ervarenaan ’t bevend hart, 
En breng het tot bedarenbij vreugd en smart! 

Laat m’ aan Uw voeten rusten,mij, hulp’loos kind, 
Vertrouwen en berusten,voor d’ uitkomst blind! 

3 En blijft m’ ook soms verborgen Uw grote macht, 
Gij voert mij tot den morgen, Ook door de nacht! 
Neem dan mijn beide handen En leid Uw kind, 
Tot ik aan d’ eeuw’ge stranden De ruste vind! 

 

Woorden van herinnering 

(Orgelspel) 


