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Welkom 
 
 

Orgelspel: lied 499: 1 - 'Nu gaat de hemel open'  

(tekst: Hans Bouma, muziek: Louis van Dijk) 

 
Nu gaat de hemel open 

de aarde raakt in bloei 

De vrede daalt van boven 
God lacht de mensen toe 

 
 

Lezing: Psalm 139: 1 - 12 
 

Heer, U kent mij, u doorgrondt mij, 

u weet het als ik zit of sta, 
u doorziet van verre mijn gedachten, 

ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u 

vertrouwd. 
 

Geen woord ligt op mijn tong, 

of u, Heer, kent het ten volle.  
U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij.  

Wonderlijk zoals u mij kent, 

het gaat mijn begrip te boven. 
 

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, 

hoe aan uw blikken ontkomen?  
Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het 

dodenrijk – u bent daar. 

 
Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen 

voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw 
rechterhand mij vasthouden. 

 

Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen 
veranderen in nacht, ook dan zou het duister voor u niet donker zijn – 

de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. 



Overdenking 

 
 

Orgelspel: 'Koraal in Bes' - Louis van Dijk (1941 - 2020) 
 
 

Gebeden en zegenbede  
 

 

Orgelspel: psalm 139: 1, 2 en 3 - 'Heer, die mij ziet zoals ik ben' 

 

 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

't ligt alles open voor uw ogen. 

 
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij 

Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

Ja overal, op al mijn wegen 

en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 

Waar zou ik vluchten voor uw Geest 

Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 

zo dichtbij met uw majesteit, 

zo ver en zo met mij verbonden: 
hoe kan ik uw geheim doorgronden? 

 


