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Welkom 

Psalm 65: 1 en 5 

1 De stilte zingt U toe, o Here, 

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. 

5 Gij komt het dorre land doorschrijden 

met water uit uw beek 

en tot een rijke oogst bereiden, 

uw voetstap maakt het week. 

Gij druipt uw zegen in de voren, 

Gij roept het kiemend graan; 

zo wordt het brood voor ons geboren 

waar Gij zijt voorgegaan. 

Stil gebed, votum en groet 

Gezang 317: 2 

2 Amen, Jezus Christus, amen! 

Ja, Gij zult in 't groot heelal 

't rijk der duisternis beschamen, 

tot het niet meer wezen zal. 

Woon, o Heiland, in ons midden! 

Onder uwe heerschappij 

zijn wij zalig, zijn wij vrij. 

Leer ons strijden, leer ons bidden! 

Amen, heerlijkheid en macht 

worde U eeuwig toegebracht! 

Gebed 

Schriftlezing: Psalm 59 (NBV21) 
1Voor de koorleider. 

Op de wijs van Verdelg niet. 

Van David, een stil gebed, toen Saul opdracht had 

gegeven David thuis vast te houden en hem te 

doden. 
2Bevrijd mij van mijn vijanden, mijn God, 

bescherm mij tegen mijn belagers. 
3Bevrijd mij van wie onrecht doen, 

red mij van hen die bloed vergieten. 
4Zij hebben het op mijn leven voorzien 

en vallen mij aan met geweld. 

Niet om mijn misdaad, niet om mijn zonde, HEER, 
5ik ben onschuldig, maar zij dringen op en sluiten 

de rijen. 

Verhef u om mij te helpen, zie naar mij om, 
6HEER, God van de hemelse machten, 

God van Israël, ontwaak en straf alle volken, 

heb geen genade met verraad en onrecht. sela 
7Avond aan avond keren zij terug 

en zwerven rond in de stad, 

grommend als honden. 
8Hun mond loopt over van venijn, 

de woorden op hun lippen zijn zwaarden, 

zij denken: Wie hoort het? 

9U, HEER, zult om hen lachen, 

U drijft de spot met alle volken. 
10Mijn sterkte, aan U houd ik mij vast, 

ja, God is mijn burcht. 
11God, die trouw is, zal mij te hulp komen, 

God zal mij doen neerzien op wie mij aanvallen. 
12Dood hen nog niet – mijn volk mag niet vergeten –, 

laat hen ronddolen en sla hen dan neer, 

met uw kracht, Heer, ons schild. 
13Zonde is de taal uit hun mond, 

het woord van hun lippen. 

Laat hen stikken in hun trots, 

in hun vloeken en leugens. 
14Sla toe in uw toorn, 

sla vernietigend toe. 

Tot aan de einden der aarde 

zullen zij weten dat God 

over Jakob heerst. sela 
15Ze keren terug, avond aan avond, 

grommend als honden 

zwerven ze rond door de stad, 
16dolend op zoek naar voedsel, 

jankend als ze niet worden verzadigd. 
17Maar ik, ik zal uw sterkte roemen, 

in de morgen uw trouw bezingen: 

U bent voor mij altijd een burcht geweest, 

een toevlucht in tijden van nood. 
18Mijn sterkte, voor U wil ik zingen, 

mijn burcht is God, 

de God die mij trouw blijft. 

Psalm 37: 4 en 6 (berijming 2021) 

4. De overvloed van vele goddelozen 

stelt minder voor dan wat de vrome heeft. 

God steunt wie voor het goede heeft gekozen; 

Hij staat terzijde wie onschuldig leeft. 

Wie zondigt, gaat voorlopig over rozen – 

tot God hem knakt en hem de doodsteek geeft. 

6. Wie goed doet, kan vrijmoedig voorwaarts lopen. 

Wanneer Hij valt, helpt God hem op te staan. 

Wie eerlijk leeft, mag op Gods bijstand hopen. 

Nooit hoeft zijn kind naar brood op zoek te gaan. 

Zijn hart en handen blijven altijd open: 

hij deelt maar uit, er komt geen einde aan. 

Preek 

Psalm 59: 4 en 7 
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7 Ja, U mag ik mijn sterkte noemen, 

mijn vaste burcht, U wil ik roemen! 

O God, wiens goedertierenheid 

zich over mij heeft uitgebreid. 

Mededelingen 

Eerste serie gebeden 

Hoor ons uit de diepte 1 
Melodie: Gezang 539 (Liedboek 2013) 

1 Hoor ons uit de diepte, Heer, 

roepen om ontferming, 

want de boze gaat tekeer, 

lacht om uw bescherming. 

2 Zie met mededogen naar 

al wie bitter lijden, 

die gebukt gaan onder zwaar, 

wreed en bloedig strijden. 

3 Weeg hun tranen, proef hun nood, 

leugens triomferen, 

onrecht sleurt hen naar de dood, 

hoe zij zich ook weren. 

4 Heer, in deze woestenij 

gaat een mens ten onder 

in geweld en barbarij, 

tenzij door een wonder 

5 De woestijn weer bloeien gaat, 

vrede allerwegen 

lieve sporen achterlaat, 

afdruk van uw zegen. 

6 Hoor ons uit de diepte, Heer, 

roepen om ontferming, 

want zij hebben geen verweer, 

toon hun uw bescherming. 

 

Tweede serie gebeden 

Psalm 85: 3 en 4 

3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 

Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 

het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 

het recht de vrede met een kus begroet; 

de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 

het recht dat uit de hemel nederziet. 

De velden deelt Hij van zijn overvloed, 

de HERE die ons zegent met zijn goed. 

 
1 Auteur: ds. Jan Groenleer 

4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 

liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 

Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 

zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 

Collecteaankondiging 

De collecte is voor noodhulp Oekraïne 

Op Toonhoogte 190 

1. Heer, U bent mijn leven, 
de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, 
de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, 
de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, 
zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, 
want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
2. 'k Geloof in U, Heer Jezus, 
geboren uit de maagd, 
een'ge Zoon van God 
 die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, 
leeft nu onder ons: 
één met God de Vader 
en verenigd met uw volk; 
tot de dag gekomen is 
van uw wederkomst; 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
3. Heer U bent mijn kracht, 
de Rots waarop ik bouw. 
Heer U bent mijn waarheid, 
de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven 
zal ons scheiden, Heer; 
zo weet ik mij veilig, 
want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, 
heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu. 
4. Vader van het leven, 
ik geloof in U. 
Jezus, de Verlosser, 
wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, 
Geest van liefd’ en kracht, 
U die via duizend wegen 
ons hier samenbracht; 
en op duizend wegen 
zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 

Zegen 


