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Open Deur Dienst 

Thema: ‘Verlangen naar veiligheid’  

Morgendienst:  14 november 2021, aanvang 9.30u 

Voorganger:  ds.  G.M. Bijkerk 

Orgel:  Gerben Blokland 

Met medewerking van de Muziekgroep 
 



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) 
Houd me dicht bij U - Opwekking 616 
Houd mij dicht bij U 
Laat me nooit meer gaan 
Voor u leg ik mij leven neer 
Verlangend naar u vriendschap Heer 
 
U alleen begrijpt 
Wat ik nodig heb 
U liefde die mij warmte geeft 
Als U mij in uw armen neemt 
 
Leid mij naar u hart 
Breng mij terug naar u 
 
U bent mijn doel 
U bent mijn hartsverlangen 
U bent mijn doel 
Houd mij heel dicht bij U 
 
Hou mij dicht bij U 
Laat me nooit meer gaan 
Voor u leg ik mijn leven neer 
Verlangend naar u vriendschap Heer 



U alleen begrijpt 
Wat ik nodig heb 
U liefde die mij warmte geeft 
Als U mij in uw armen neemt 
 
Leid mij naar u hart 
Breng mij terug naar u 
 
U bent mijn doel 
U bent mij hartsverlangen 
U bent mijn doel 
Houd mij heel dicht bij U (2x) 
 

Vul dit huis met Uw glorie - Opwekking 815 
Vul dit huis met Uw glorie.  
Vul dit huis met Uw glorie.  
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
 
Want alles is door U  
en alles is tot U, 
openbaar aan Uw heerlijkheid. 
 
Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 

We lezen de tien geboden 
Toen sprak God al deze woorden: ‘Ik ben de Heere, jullie God, Die jullie uit de 
slavernij van Egypte en uit de macht van de zonde heeft bevrijd.’  
Je zult geen andere goden erkennen en dienen. Niets of niemand mag je net 
zoveel of meer liefhebben als God. Je zult geen beelden of verkeerde 
denkbeelden van God maken en die vereren. Jullie mogen geen verkeerde 
indruk wekken van wie God is. Je zult de Naam van God niet met onzuivere 
bedoelingen gebruiken. Vloek dus niet. God heeft een speciale dag gegeven 
om te rusten.  
Tijd nemen om God beter te leren kennen en Hem te dienen, zelf tot rust te 
komen en aandacht hebben voor elkaar, vindt God erg belangrijk.  
Het leven is veel meer dan werken en geld verdienen alleen.  
Eer je vader en je moeder en verzorg hen goed, zeker als ze hulpbehoevend 
of ouder worden. Dan zal God je zegenen en zul je een goed leven hebben.  
Je zult niemand vermoorden of blijven haten.  



Je zult je man of vrouw niet ontrouw worden en je eigen huwelijk of dat van 
een ander, niet stuk maken. En wees ook trouw in andere relaties die je hebt.  
Je zult niet stelen. Behandel een ander zoals je zelf graag behandeld wilt 
worden.  
Je zult niet liegen, de waarheid verdraaien of roddelen.  
Je zult niet alles willen hebben dat van een ander is en niet jaloers op een 
ander zijn vanwege zijn relaties, status of bezit.  
 
Samengevat betekent dit: 
Je zult God liefhebben met alles wat je bent en met alles wat je hebt, met je 
hoofd, met je hart en met je handen en je naaste zul je liefhebben als jezelf. 
 

Samen zingen we: 
Psalm 27 : 1 en 7 

1. God is mijn licht, mijn heil; wien zou ik vrezen? 
Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood; 
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen: 
Hij is't ,die mij beveiligt voor den dood. 
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woên, 
En aanrukt', om zich met mijn vlees te voên. 
Stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat, 
Den voet, en viel; omdat het God verlaat. 
 

7. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed: 
Hij is getrouw, de bron van alle goed; 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER. 

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 27 (HSV) 
1 De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is 
mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? 2 Toen kwaaddoeners op 
mij afkwamen, om mij levend te verslinden – mijn tegenstanders en mijn 
vijanden – struikelden zij zelf en vielen. 3 Al belegerde mij een leger, mijn hart 
zou niet vrezen; al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. 4 
Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag 
in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van 
de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. 5 Want Hij 
doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het 
verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. 6 Nu heft mijn 
hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die mij omringen. Ik zal in Zijn tent 
offers brengen onder geschal van trompetten; ik zal zingen, ja, ik zal psalmen 
zingen voor de HEERE. 7 Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep; wees mij 
genadig en antwoord mij. 8 Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn 
aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE, 9verberg Uw aangezicht niet 
voor mij. Wijs Uw dienaar niet af in toorn, U bent mijn hulp geweest; laat mij 
niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil. 10 Want mijn vader 
en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen. 11 
HEERE, leer mij Uw weg, leid mij op een geëffend pad omwille van mijn 
belagers. 12 Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want 
valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld. 13 
Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het 
land van de levenden, ik was vergaan. 14 Wacht op de HEERE, wees sterk en 
Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE. 
 

Johannes 14 : 1 en 2  (HSV) 
Het huis van de Vader 
1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 
2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was zou Ik het 
u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.  

Collecte 
Voor het geven van uw gaven kunt u gebruik maken van de 
donatieknop op de website van de kerk: www.pkn-ameide-
tienhoven.nl. Ook is het mogelijk om deze QR code te scannen 
om uw bijdrage te geven voor de volgende collectedoelen: 
Collecte 1: Plaatselijke diaconale activiteiten 
Collecte 2: Onderhoud en verduurzaming gebouwen 
Collecte 3: Pastoraat, vorming en toerusting. 



Samen zingen we: 
Psalm 25 : 6 en 2 

6. Wie heeft lust den HEER te vrezen, 
't Allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 
Leren, hoe hij wand'len moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
Zal hij ongestoord verwerven, 
En zijn Godgeheiligd zaad 
Zal 't gezegend aard'rijk erven. 

 
2. HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 

Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 

 

Kindermoment 
De kinderen van groep 1 t/m 3 mogen in de consistorie verzamelen voor de 
kindernevendienst in ’t Jot. De andere kinderen mogen naar voren komen voor het 
kindermoment. 
 

De preek over het thema: 'Verlangen naar 
veiligheid'  
 

Luisterlied 
Mijn Toevlucht - Psalm 91 
De Heer is je schild en bevrijder, 
De redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 
 
  



In Gods nabijheid is geen angst meer 
Voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
Open je ogen 
En zie dat het kwaad vergaat. 
 
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
En overnacht in zijn schaduw, 
Zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! IK vertrouw op U. 
 
Als je mag wonen bij de Hoogste 
Ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, 
Maar vertrapt de tegenstand. 
 
Ik bevrijd wie mij liefheeft 
En bescherm wie mij kent. 
Roep je mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben ik bij je 
En bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 
 

Samen zingen we: 
Heer wijs mij Uw weg - Sela  
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 



Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 

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

Samen zingen we staande (indien mogelijk): 
Ga met God en Hij zal met je zijn - Op Toonhoogte 159 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 



Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

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 
 
Fijn dat u/jij aanwezig was in deze open deur dienst! Helaas is het om 
praktische redenen nu niet mogelijk om in de kerk koffie, thee of fris te 
drinken.  
Uiteraard is het mogelijk om buiten na te praten en elkaar verder te 
ontmoeten! 


