
Refrein: 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. 

 
2. Stil mijn ziel wees stil   3. Stil mijn ziel wees stil 
en dwaal niet af,     en laat nooit los 
dwars door het dal zal Hij je leiden.  de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Stil, vertrouw op Hem    Wacht, wacht op de Heer. 
en hef je schild,     De zwartste nacht 
tegen de pijlen van verleiding. (refr.)  verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. (refr.)  

 
Danken en met en voor elkaar bidden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen als slotlied: Opwekking 746  ‘De God van de vrede’ 
De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen, 
op alle wegen die je zult gaan. 
Wanneer het meevalt, of soms ook tegen, 
bij zon en bij regen zal Hij naast je staan. 
 
Hij is als een schaduw, die met je meegaat. 
Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw. 
Ontvang nu de vrede en de genade, 
van God onze Vader, zo zegent Hij jou. 
 
Heenzending en Zegen 
 
Amen op de dienst door zingen:  Lied 425   ‘Vervuld van uw zegen’    
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen in heel ’t nieuwe jaar. 

 
 
 
De volgende erediensten zijn op:  

  
Vrij. 01-01   10:30 uur ds. H.J. van Maanen                               Nieuwjaarsdag 
Zo.  03-01 10:00 uur ds. A.H. van Veluw                
Zo.  03-01 19:00 uur ds. G.H. Labooy 

 

Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op Oudejaarsavond  
donderdag 31 december 2020 om 19:30 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Frans Schrijver 
Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 
 
 

Thema: Psalm 116: ‘Ik roep Hem aan, mijn leven lang’ 
 

Zingen voor de dienst: 
- Opwekking 770  ‘Ik zal er zijn’  
- Psalm 90: 1 en 8  ‘Gij zijt geweest o Heer, en Gij zult wezen’   (via YouTube) 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 116: 1, 2, 6 en 8  ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’ 
1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
heb ik de naam des Heren aangeroepen 
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel! 
 
6. Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, 
nu danken voor de redding van mijn leven? 
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven 
en noem voor heel het volk zijn grote naam. 
 
8. Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem 
offers van dank naar mijn beloften brengen, 
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen 
met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen als gebed om ontferming: Lied 1008  ‘Rechter in het licht verheven’ 
1. Rechter in het licht verheven,   2. Hoor de bittere gebeden 
Koning in uw majesteit,    om de vrede die niet daagt. 
louter ons geringe leven,    Zie hoe diep er wordt geleden, 
scheld ons onze schulden kwijt,   hoe het kwaad de ziel belaagt. 
laat uw vleug'len ons omgeven,   Zie uw mensheid hier beneden, 
troost ons met uw tederheid.   wat zij lijdt en duldt en draagt. 
 



3. Houd wat Gij hebt ondernomen, klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, die uw hart voor ons bewaart. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 

 
Schriftlezing: Psalm 116 (NBV) 
1De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem,  
mijn smeken, 2hij luistert naar mij,  
ik roep hem aan, mijn leven lang. 
 
3Banden van de dood omknelden mij, 
angsten van het dodenrijk grepen mij aan, 
ik voelde angst en pijn. 
4Toen riep ik de naam van de HEER: 
‘HEER, red toch mijn leven!’ 
 
5De HEER is genadig en rechtvaardig, 
onze God is een God van ontferming, 
6de HEER beschermt de eenvoudigen, 
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd. 
 
7Kom weer tot rust, mijn ziel, 
de HEER is je te hulp gekomen. 
8Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood, 
mijn ogen gedroogd van tranen, 
mijn voeten voor struikelen behoed. 
 
9Ik mag wandelen in het land van de levenden 
onder het oog van de HEER. 
10Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik: 
‘Ik ben diep ongelukkig.’ 
 
11Al te snel dacht ik: 
Geen mens die zijn woord houdt. 
12Hoe kan ik de HEER vergoeden 
wat hij voor mij heeft gedaan? 
 
13Ik zal de beker van bevrijding heffen, 
de naam aanroepen van de HEER 
14en mijn geloften aan de HEER inlossen 
in het bijzijn van heel zijn volk. 
 
15Met pijn ziet de HEER 
de dood van zijn getrouwen. 
16Ach, HEER, ik ben uw dienaar, 
uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares: 
u hebt mijn boeien verbroken. 

17U wil ik een dankoffer brengen. 
Ik zal de naam aanroepen van de HEER 
18en mijn geloften aan de HEER inlossen 
in het bijzijn van heel zijn volk, 
19in de voorhoven van het huis van de HEER, 
binnen uw muren, Jeruzalem. 
 
Halleluja! 

 
Zingen: Lied 511: 1, 2, 4, 5, 6 en 7  ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’  
(van Dietrich Bonhoeffer, vanuit de gevangenis geschreven voor zijn verloofde. 
Drie maanden later is hij vermoord) 
 
1. Door goede machten trouw en stil omgeven, 
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 
en met u ingaan in het nieuwe jaar. 
 
2. Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt, 
o Heer, geef onze opgejaagde zielen 
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 
 
4. Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 
om deze wereld en haar zonneschijn, 
leer ons wat is geleden dan herdenken, 
geheel van U zal dan ons leven zijn. 
 
5. Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 
die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 
breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 
 
6. Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 
laat ons dan allerwege horen stijgen 
tot lof van U het wereldwijde lied. 
 
7. In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 

 
Verkondiging 

 
Zingen: Opwekking 717  ‘Stil mijn ziel wees stil’  (via YouTube)  
1. 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. 


