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  LIEDERENBLAD 
Zondag 22 november 2020, om 9.30 uur 
Laatste zondag kerkelijk jaar 
Voorganger: ds. F. van Velzen (Amersfoort) 
Thema: ‘Terug deinzen voor de toekomst’ 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied – Psalm 78 :18 en 19 (NB) 
18.Hij deed zijn volk als schapen uitgeleide, 
in de woestijn verschafte Hij hun weide, 
zo veilig dat hun vrees was weggenomen, 
achtergelaten in de waterstromen; 
de Rode zee door God gesust,gewekt, 
heeft hen ontzien, hun vijand overdekt. 
 
19.Zij gingen voort,beveiligd door zijn vrede, 
God liet hen in zijn heilig land intreden, 
rondom de berg die Hij zich had verworven. 
Hij heeft zijn volk dat zolang heeft gezworven, 
een erfdeel toegemeten in een land, 
aan 't heidendom onteigend door zijn hand. 
 
Stil gebed 

Votum en groet 

Lofprijzing: Hemelhoog 336 
1.Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 
[refrein] 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
 
2.Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
[refrein] 
 
 
 
 

Hemelhoog 418  
[refrein] 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 
Al moet ik door de wildernis 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 
 
Refrein:  
 
Geboden (Romeinen 13 :8-14 (NBV) 
 
Bijbellezing: Numeri 13 : 25 en 14 :10 
 
Psalm 95 :5,6 en 7 (OB) 
5.Verhardt u niet; neemt Zijn genâ  

    Ootmoedig aan''. ,,Laat Meriba,  
    Laat Massa u ten afschrik wezen; 
    Waar 'k door uw vaders ben verzocht,  
    Toen alles, wat Mijn almacht wrocht,  
    Hen niet bewoog, om Mij te vrezen. 
 
 6.'k Heb aan dit volk, dat Mij vergat, 
    Een langen tijd verdriet gehad,  
    Ja, veertig jaar hun hoon verdragen, 
    En zei: ,,Dit volk dat steeds Mij sart, 
    Heeft een verdwaasd en dwalend hart;  
    't Schept in Mijn wegen geen behagen.''  
  
 7.Dies heb Ik, door hun tergend kwaad 
    Op 't hoogst vergramd, dit volk versmaad, 
    En met een duren eed gezworen, 
    Dat wegens zijn geschonden trouw 
    Het nooit Mijn rust genieten zou, 
    Die voor Mijn volk nog blijft beschoren.  

 
Verkondiging ‘Terug deinzen voor de toekomst’ 
 
Hemelhoog 433 
1.Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 

 



 
 

 
 

 2 

  LIEDERENBLAD 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
 
[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. 
 
2.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] 
 
3.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] 
 
Ik rust in U alleen. 
Ik rust in U alleen. 

 
Overdenking overledenen 
 
Namen noemen 
 
Stilte 
 
Hemelhoog 460 :3  
3.De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn 
naam. 
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. 
 
[refrein] 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; 
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Dankgebed en voorbede  
 
 
 

Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied: “Een toekomst van hoop (Sela) 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

 
Zegen  

 
   
   


