
  



Inleidend muziekspel 

Welkom en afkondigingen 
De ouderling van dienst heet iedereen welkom, leest de afkondigingen voor en 
geeft de predikant een hand. Daarmee draagt hij de verantwoordelijkheid voor de 
dienst aan hem over. Ook wenst hij hem Gods zegen bij het leiden van de dienst. 

Stil gebed 
Een ieder bidt in stilte om een zegen voor deze kerkdienst. 

Votum en groet 
Votum betekent ‘wijding’. De predikant spreekt namens de gemeente uit dat wij 
alles voor deze dienst van God verwachten. Daarna spreekt hij een groet van God 
voor de gemeente uit. God belooft ons daarin Zijn zegen. 
 

De volgende liederen zingen we staande (indien mogelijk) 
Al voor mijn leven is ontstaan – Opwekking 643 
Al voor mijn leven is ontstaan  
had u een doel voor mijn bestaan,  
beschreef mijn dagen in de tijd.  
U bent het die mij heeft gemaakt,  
wat u bedacht heeft is volmaakt  
en daarom dank ik u altijd.  
 
Iedere dag is bijzonder, ieder moment is een wonder. 
 
Dit is de dag die U mij geeft;  
U maakt mij blij, U maakt mij blij;  
ik prijs U Heer, in alles.  
Dit is de dag die U mij geeft;  
U maakt mij blij, U maakt mij blij;  
Ik prijs U Heer. 
 
U maakt mij blij; ik prijs U Heer.  4x 
  

2x 



Vol ontzag – Christian Verwoerd 
Ontzagwekkend is uw heiligheid. 
Grenzeloos uw grote kracht 
Onbetwistbaar soevereine God, 
mijn hart is vol ontzag. 
 
Fascinerend mooi is uw persoon. 
Uw karakter is volmaakt. 
Oogverblindend licht wanneer U spreekt, 
het Woord dat mensen raakt. 
 
Refrein: 
Ik sta vol ontzag voor U, 
vol ontzag voor U, 
niemand is aan U gelijk. 
Ik sta vol ontzag voor U, 
vol ontzag voor U, 
niemand is aan U gelijk. 
 
Uw barmhartigheid is eindeloos, 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Liefdevol ontfermend is Uw hart, 
Uw trouw duurt voor altijd. 
 
Uw genade is zo weergaloos. 
Alles waarheid wat U zegt. 
Ondoorgrondelijk in wat U doet, 
uw oordelen zijn recht. 
 
Refrein 2 x 
 

Wees stil voor het aangezicht van God – Op Toonhoogte 178 
Wees stil voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer. 
Aanbid hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
 
Die zelf geen zonde kent  
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer. 



Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond,  
waar Hij verschijnt met vuur; 
 
Een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur. 
 
Wees stil, want de kracht van onze God  
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft  
en ons genezing brengt; 
 
Niets is onmogelijk        
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God  
daalt neer op dit moment. 
 

We lezen de geloofsbelijdenis 
Wij geloven in God, onze Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. 
En wij geloven in de Jezus Christus, de enige Zoon van God. 
Hij is geboren door een wonder van de Heilige Geest. Jezus heeft geleden,  
is gestorven aan een kruis en ook begraven. Ja, zelfs helemaal verlaten  
door God. Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood. 
Wij geloven dat Jezus nu in de hemel is en aan de rechterhand van God zit en 
dat Hij eens terugkomt op deze aarde om recht te spreken en alle dingen 
nieuw te maken. 
Wij geloven in de Heilige Geest, die gekomen is om in ons hart te wonen. 
Wij geloven in een christelijke kerk, waarin we allemaal bij elkaar horen. 
Wij geloven dat God ons al onze zonden vergeeft en dat we eens een nieuw 
lichaam zullen krijgen. En dat we dan voor eeuwig bij God de Vader zullen 
zijn. Amen. 
 

  



Samen zingen we: 
Psalm 62: 1 en 4 

1. Mijn ziel is immers stil tot God; 
Van Hem wacht ik een heilrijk lot; 
Hij immers zal mijn rotssteen wezen, 
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, 
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek: 
Ik zal geen grote wank'ling vrezen. 

 
4. Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil, 

Stel u gerust, zwijg Gode stil; 
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken. 
Hij is mijn rots, mijn heil in nood, 
Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot; 
Ik zal noch wank'len, noch bezwijken. 

 

Gebed 
We danken voor deze dienst en vragen of God met Zijn Geest ons wil helpen bij het 
preken en luisteren. In dit gebed, en door deze dienst, klinkt steeds het woord 
‘amen’. Het betekent: het is vast en zeker. Met dit woord stemt de gemeente in met 
wat haar van God gezegd wordt: het is waar, laten we er gehoor aan geven. 
 

Schriftlezing 
Psalm 131 
1 Een pelgrimslied, van David. HEERE mijn hart is niet hoogmoedig, mijn 
ogen zijn niet trots, ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk 
voor mij zijn. 2 Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht, als 
een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder, mijn ziel is in mij als een 
kind dat de borst ontwend is. 3 Israël, hoop op de HEERE, van nu aan tot in 
eeuwigheid. 
 

Collecte 
Eerste collecte: GZB-Voorjaarscollecte 
Tweede collecte: Pastoraat 
 



Samen zingen we: 
Psalm 84: 1 en 6 

1. Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER, der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 

 
6. Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 

Is t' allen tijd een zon en schild; 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 
Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER, die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt. 

 

De preek over het thema: Luisteren (naar jezelf) 
 

Luisterlied 
Til me nu dan maar op – Matthijn Buwalda 
Ik kan zelf toch wel beslissen, wat goed is voor mij. 
En mocht ik me toch vergissen, dan stuur ik zelf wel bij. 
En heeft U een suggestie? Heer, voelt U zich dan vrij. 
Om die met mij te delen, maar de kans dat ik er iets mee doe is klein.  
 
Maar nu 'k de strijd niet meer kan winnen,  
niet meer opnieuw durf te beginnen. 
Nu alles in mij schreeuwt om naar U toe te rennen God,  
til me nu dan maar op.  
 
Ik kan zelf toch wel bepalen, wat U met mij wil. 
Want al ga ik door diepe dalen, U lijkt meestal stil. 
En mezelf kan ik goed horen, dat is het verschil  
Ik wil best afhankelijk zijn, van U, maar eigenlijk liever niet teveel.  
 



Maar nu 'k de strijd niet meer kan winnen,  
niet meer opnieuw durf te beginnen. 
Nu alles in mij schreeuwt om naar U toe te rennen God,  
til me nu dan maar op.  
 
Want het leven glipt me nu, als los zand uit mijn handen  
En ik heb alle schepen, achter mij laten verbranden  
Misschien ben ik wel niet zo sterk, als ik zo graag wil zijn. 
Maar het gevoel dat U me optilt, maakt me bang want het maakt me klein. 
 
Maar nu 'k de strijd niet meer kan winnen,  
niet meer opnieuw durf te beginnen. 
Nu alles in mij schreeuwt om naar U toe te rennen God,  
til me nu dan maar op. 
 
 

Samen zingen we: 
Stil – Opwekking 695 
Verberg mij nu, 
onder uw vleugels Heer. 
Houd mij vast, 
in Uw sterke hand. 
 
Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm 
Vader, U bent sterker dan de vloed, 
dan word ik stil; U bent mijn God! 
 
Vind rust mijn ziel, 
in God alleen. 
Ken Zijn kracht, 
vertrouw Hem en wees stil. 
 
Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm 
Vader, U bent sterker dan de vloed, 
dan word ik stil; U bent mijn God! 



Dankgebed en voorbede 
We danken God voor deze dienst en bidden Hem voor onze naasten en onszelf. 
 

Collecte 
Derde collecte: Onderhoud van de gebouwen 
 

Samen zingen we staande (indien mogelijk): 
Zegen ons Heer – Op Toonhoogte 139 
 

1. Zegen ons Heer, zegen ons Heer. 
U die de hemel en aarde gemaakt heeft, 
Zegen ons Heer. 

 
2. Heft uw handen op, naar het heiligdom, 

en prijs de Heer, halleluja. 
 

3. De Heer zegene u, de Heer zegene u. 
Hij, die de hemel en aarde gemaakt heeft, 
zegene u. 

 
4. Dank U Heer, dank U Heer. 

U, die de hemel en aarde gemaakt heeft, 
dank U Heer. 

 

Zegen 
De predikant geeft ons namens God de zegen mee. Deze woorden zijn een vaste 
wens en belofte van God: Hij gaat met ons mee. 
 

Uitleidend muziekspel 
 
 
U/jij bent van harte uitgenodigd om onder het orgel na te praten en elkaar te 
ontmoeten. Hier staat ook lekkere koffie, thee en fris voor u/jou klaar. 


