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LIEDERENBLAD    
Zondag  25 augustus 2019 avonddienst 
         Organist Niels Tromp 
      Voorganger in deze dienst  is 
              Ds. G.J. Roest 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Psalm 65  :1 en 2 (OB) 
1.De lofzang klimt uit Sions zalen  
Tot U met stil ontzag;  
Daar zal men U, o God, betalen, 
Geloften, dag bij dag;  
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten, 
O, Hoorder der gebeên; 
Dies zullen allerlei geslachten, 
Ootmoedig tot U treên.  
 
2.Een stroom van ongerechtigheden  
Had d' overhand op mij;  
Maar ons weerspannig overtreden  
Verzoent en zuivert Gij.  
Welzalig, dien Gij hebt verkoren,  
Dien G' uit al 't aards gedruis  
Doet naad'ren, en Uw heilstem horen,  
Ja, wonen in Uw huis.  
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Gezang 323 :1,2 en 3 (LB) 
1.God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem 
sla de ogen neder, 
geve 't hart Hem weder. 

  
2.God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven 
dag en nacht de engelen loven. 
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere 
al de hoge hemelsferen. 
Laat o Heer, U ter eer, 
ons lied ook U prijzen, 
lof en dank bewijzen. 

  
3.Gaarne laat ik varen alle ijdelheden, 
alle aardse vreugd en vrede. 
Wil en wens begeeft mij, ziel en lijf en leven 
zij geheel aan U gegeven. 
Ja Gij zijt voor altijd 
onze God en Here. 
U zij lof en ere. 
 
Geloofsbelijdenis  
 

Gezang 323 :4, 6 en 8 (LB) 
4.Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen, 
U volkomen eer bewijzen. 
Kon ik als een engel eeuwig opgetogen 
naar U zien met eigen ogen. 
Laat mij nu reeds aan U 
alles mogen geven, 
lieve God, mijn leven. 

 
6.Streel Gij met uw stralen, God van licht en 
leven, 
mijn gezicht tot U geheven. 
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten 
zo gewillig zich ontsluiten, 
zo laat Gij, zon van mij, 
in uw licht mij groeien 
voor U openbloeien. 
 
8.Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en 
leven, 
U ten heiligdom gegeven. 
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen. 
Waar ik ga, zit of sta, 
laat mij U aanschouwen 
met een stil vertrouwen. 
 
Gebed  

  
 Bijbellezing: Psalm 62 (HSV) 
  en Lukas 23 :44 - 48 
 
 Psalm 62 :4 en 5 (NB) 
 4.Wees stil,mijn ziel,tot God uw Heer, 
   Hij immers schenkt u altijd weer 
   zijn heil,-op Hem toch kunt gij bouwen. 
   Wankel dan niet,want Hij staat vast, 
   Hij is,ook als het onheil wast, 
   uw rots,uw enige vertrouwen. 
 
 5.Voorwaar,Hij is mijn heil,mijn rots, 
   mijn naam rust in de schutse Gods. 
   O volk,uw God laat u niet vallen. 
   Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
   vertrouw dat gij gezegend wordt; 
   God is een schuilplaats voor ons allen. 
 
 Preek 
 
 Opwek.717 (Stil, mijn ziel, wees stil’) 
.  Stil, mijn ziel, wees stil 

en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 

  God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 



 
 
 

2 
 

LIEDERENBLAD    
Refrein: 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 
  
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 
  
(Refrein) 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
  
(Refrein 2x) 
 
Dankgebed 
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Psalm 4 :2 en 3 (NB) 
2.Laat niet tot zonde uw geschil zijn, 
maar zoekt uw vrede voor de nacht. 
Spreekt tot uw hart en laat het stil zijn, 
laat wat de Here wil uw wil zijn,   
schenkt Hem wat Hij van u verwacht. 
“Wie”, zeggen velen, ”toont ons ‘t goede?” 
Verhef dan uw gelaat, o Heer. 
Gij maakt het mij zo wel te moede; 
hebben zij ‘s werelds overvloeden, 
uw vrede in mijn hart is meer. 
 
3.Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 
want slapend kom ik bij U thuis. 
Alleen bij U ben ik geborgen. 
Gij doet mij rusten tot de morgen 
en wonen in een veilig huis. 
 
Zegen  

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 


