
 
 

Liturgie voor de dienst op zondagmiddag  
29 augustus 2021, 

 in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Welkom  
 
Zingen Opwekking 464: 1, 3 
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 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. 

Stil gebed 
Votum & Groet 



Zingen Psalm 65: 1, 2 (NB)  
De stilte zingt U toe, o Heere, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 

 

Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 

Gebed 
 
Schriftlezing: Psalm 62 (HSV) 

God alleen is onze toevlucht 
 
1 Een psalm van David, voor de koorleider, over Jeduthun. 
2 Zeker, mijn ziel is stil voor God; 
van Hem is mijn heil. 
3 Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, 
mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen. 
 
4 Hoelang bedenkt u nog kwaad tegen een man? 
U zult allen gedood worden; 
u zult zijn als een hellende wand, 
een instortende muur. 
 
5 Zeker, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. 
Zij scheppen behagen in leugen; 
met hun mond zegenen zij, 
maar in hun binnenste vervloeken zij.       Sela 
 
6 Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, 
want van Hem is mijn verwachting. 
7 Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, 
mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen. 
 
8 In God is mijn heil en mijn eer; 
mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. 
9 Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; 
stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. 
God is voor ons een toevlucht.      Sela 
 



10 Zeker, eenvoudigen zijn een zucht, 
aanzienlijken een leugen; 
in de weegschaal gewogen, 
zijn zij tezamen lichter dan een zucht. 
 
11 Vertrouw niet op onderdrukking, 
stel geen ijdele hoop op roof. 
Als het vermogen toeneemt, 
zet er het hart niet op. 
 
12 God heeft één ding gesproken, 
ik heb dit tweemaal gehoord: 
dat de kracht van God is. 
13 Ook de goedertierenheid is van U, Heere, 
want U zult eenieder vergelden naar zijn werk. 

 
Zingen Psalm 62: 1, 4 (NB) 
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, - op Hem toch kan ik 
bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
 

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. 

Verkondiging: Tijd voor stille tijd 
 
Zingen Psalm 73: 9, 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. 
 

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. 

Dankgebed 
Collecte 
 
Geloofsbelijdenis 
 



Zingen Opwekking 717 
Stil mijn ziel wees stil, 
En wees niet bang 
Voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij, 
In je beproevingen en zorgen. 
 

God U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
Vaste geest binnen in 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 
 
God U bent mijn God... 
 
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 
 
God U bent mijn God... 
 
Ik rust in U alleen 
 
Zegen 


