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_____________________________________________________________ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 63: 1 en 2 (OB)
Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
naar U, Heer, strekt zich mijn 
verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen 
smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt, - 
schenk Gij mijn leven nieuwe 
krachten. 
 
Moment van stil gebed 
Votum  
 
Zingen: Opwekking 687 
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. 

Eens zag ik in uw tempelhof 
U in uw glorie hoogverheven, 
wiens gunst mij meer is dan het 
leven, 
mijn lippen stamelden uw lof. 
Mijn leven lang wil ik U prijzen, 
uw naam aanbidden, want Gij voedt 
mij met uw kracht, Gij schenkt mij 
moed. 
O Heer, ik wil U dank bewijzen. 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
Gebed om de Heilige Geest 

 
De wet van God 

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. 

 
 
 

 
Zingen: Opwekking 630 
Op elk moment van mijn leven, 
in voor- of tegenspoed 
Aanbid ik U mijn Jezus, 
en dank U voor Uw bloed. 
Ik vind kracht in U mijn Vader 
als ik heel dicht bij U bent. 
Mijn hart en mijn gedachten, 
worden warm als ik bedenk: 
 
Op elk moment van mijn leven, 
bij dag en bij nacht, 
wil ik Uw woorden lezen, 
en dragen in mijn hart. 
In de stormen van mijn leven, 
in de regen. in de kou, 
wil ik schuilen in Uw vrede, 
wil ik rusten in Uw trouw. (refr.) 
 
Schriftlezing: Psalm 73 

 
 
Refrein: 
Vader U bent goed, U bent heilig, 
U bent liefde. Jezus U bent groot, 
U bent sterker dan de dood. 
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan 
U, 
en ik zing met heel mijn hart: 
ik hou van U. 
 
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan 
U, 
en ik zing met heel mijn hart: 
ik hou van U. 
 
 
 
 
 
 

1 Een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. 
2 Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden, mijn schreden waren 
haast uitgeschoten, 
3 want ik was jaloers op de dwazen, toen ik de vrede van de goddelozen zag. 
4 Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien, en hun kracht is fris. 
5  Zij verkeren niet in moeiten, zoals andere stervelingen, en worden niet gekweld met 
andere mensen. 
6 Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek, het geweld bedekt hen 
als een mantel. 
7 Hun ogen puilen uit van vet, zij hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. 
8 Zij spotten en spreken boosaardig van onderdrukking, zij spreken uit de hoogte. 



9 Zij zetten hun mond op tegen de hemel, hun tong wandelt honend rond op de 
aarde. 
10 Daarom kan Gods volk ertoe komen, wanneer er een volle beker water voor hen 
uitgeperst wordt, 
11 dat zij zeggen: Hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? 
12 Zie, dezen zijn goddeloos, toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun 
vermogen. 
13 Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. 
14 Want de hele dag word ik gekwelden mijn bestraffing is er elke morgen. 
15 Als ik zou zeggen: Ik zal ook zo spreken, zie, ik zou ontrouw zijn aan al Uw kinderen. 
16 Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn 
ogen, 
17 totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. 
18 Ja, U zet hen op gladde plaatsen, U doet hen in verwoesting vallen. 
19 Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting! Zij worden weggevaagd, 
komen om door verschrikkingen. 
20 Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, zult U, Heere, als U wakker wordt, hun 
beeld verachten. 
21 Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, 
22 hoe onverstandig was ik toen, ik wist niets!Ik was een redeloos dier bij U. 
23 Ik zal echter voortdurend bij U zijn, U hebt mijn rechterhand gegrepen. 
24 U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. 
25 Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde. 
26 Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig 
mijn deel. 
27 Want zie, wie zich ver van U houden, zullen omkomen; U verdelgt allen die als in 
hoererij U verlaten. 
28 Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn 
toevlucht tot de Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen. 

 
Zingen: Psalm 73: 1 en 5 (NB)
Ja, God is goed voor Israël, 
is waarlijk goed, ik weet het wel, 
voor 't zuiver hart dat leeft in vrede. 
Maar ik was bijna uitgegleden. 
Mijn afgunst groeide met de dag, 
daar ik der bozen voorspoed zag, 
hoe moeiteloos hun leven is, 
zo zonder kwelling en gemis. 
 
 
Verkondiging 
 
 
 
 

Vergeefs was ik mijn handen rein, 
zoek zuiver in mijn hart te zijn. 
De lange dag lijd ik hun plagen, 
hun straf moet 'k elke morgen 
dragen. 
Maar als ik onomwonden zei, 
hoe bitter alles is voor mij, 
ontmoedigde dan niet mijn woord, 
het volk dat wacht tot Gij het hoort? 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Psalm 73: 9 en 10 (NB) 
Nu blijf ik bij U voor altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt 
stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 
Dankgebed 
Collecte 
 
Zingen: Opwekking 770 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige 
Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn 
bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een 
kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
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. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van 
Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen 
moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
Zegenbede 
 
 

 
Wien heb ik in den hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer ? 
Wat kan op aarde mij bekoren ? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wien ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 
 
 
 
 
 
 
Een boog in de wolken als teken van 
trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben 
bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van 
verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
‘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’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus liefhebben door liefdevol te getuigen 
 


