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Zomeravonddienst 18 augustus 2019 om 19.00 uur 
Voorganger: dr. André F. Troost te Ermelo  
Muzikale medewerking: Arjan en Edith Post 
Organist: Gerwin van der Plaats 

 
 
Voor de dienst: 
 
Samenzang: Lied 905:1,4 (Liedboek – zingen en bidden)  
 
Wie zich door God alleen laat leiden, 
enkel van Hem zijn heil verwacht, 
weet Hem nabij, ook in de tijden 
die dreigend zwart zijn als de nacht. 
Want wie op God alleen vertrouwt, 
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 
 
Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegent, 
u brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat.  
 
Samenzang: Lied 62 (Zingende gezegend - mel. Gez. 460 LvdK 1973) 
Allen: 
1. Here Jezus, heel mijn leven 
is voor U een open boek, 
heel mijn leven staat beschreven: 
elke zegen, elke vloek, 
alle daden, goede, kwade, 
geen gedachte zelfs raakt zoek. 
 

Meisjes en vrouwen:  
2. Aan uw liefde zijn geen grenzen, 
Gij staat stil, Gij gaat niet heen; 
anders dan bij vele mensen 
is uw hart geen harde steen: 
ieder fluistert, niemand luistert, 
Gij verstaat mij, Gij alleen. 

Jongens en mannen: 
3. Gij zoekt op wat ging verloren, 
Gij gaat niet aan mij voorbij, 
maar Gij roept mij: Kom naar voren, 
schuil niet langer weg voor Mij; 
Ik kom heden - uw verleden 
doet geen deuren dicht voor Mij! 

Allen: 
4. Heer, Gij hebt mijn hart gelezen, 
vol van schulden, groot en klein - 
maar nu Gij mijn gast wilt wezen 
stroomt mijn ziel vol zonneschijn: 
heel mijn leven zal ik geven 
nu Gij bij mij thuis wilt zijn!
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Samenzang: Lied 23c Liedboek – zingen en bidden  
 
Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom 
en niets dat mij ontbreekt. 
 
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 
 
Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 
 
Terwijl de vijand toe moet zien, 
maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar. 
 
Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zolang ik leven mag. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied (staande): Lied 91a Liedboek – zingen en bidden  
 
Wie in de schaduw Gods mag wonen  
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen – 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 
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Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
 
Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, -  
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 
Groet en bemoediging  (hierna gaan we zitten) 
 
Samenzang: Lied 125 Evangelische Liedbundel  
 
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,  
die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft,  
die al het aards gebeuren vast in handen heeft. 
 
Refrein: 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon  
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.  
Halleluja, geprezen zij het Lam,  
dat de schuld der wereld op zich nam.  
 
Verdreven is de schaduw van de nacht,  
en wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuisgebracht.  
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. Refrein. 
 
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht  
dat uitstraalt van het kruis dat eens voor ons werd opgericht.  
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. Refrein.  
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Gedicht: De eenzame (Jaap Kroonenburg) 
 
Gebed om Gods Geest 

 
Samenzang: Lied 30 Alles wordt nieuw I (Hanna Lam / Wim ter Burg) /  
                Lied 121 Hemelhoog  
 
Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder. 
En geen mens kan zonder water en zonder brood. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. (bis) 
 
Nu ben je soms nog alleen, nu moet je soms nog huilen 
en als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen. 
 
Nu heb je nooit genoeg, nu blijf je steeds iets missen 
en in het ongewisse of je ooit krijgt wat je vroeg. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. (bis) 
 
Daar is geen zon en geen maan, daar zal God ons verlichten. 
Daar zullen alle gezichten vol van zijn heerlijkheid staan. 
 
Daar is geen dorst of verdriet, daar zal God ons omgeven. 
Daar is gelukkig leven en het eindigt niet. 
 
Zing voor de eeuwige dag, zing voor zijn komst en zeg: Amen. 
Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. (bis) 
 
Lezing: Psalm 27 
 
Samenzang: Psalm 103:1, 5 Liedboek – zingen en bidden  
 
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,  
laat al wat binnen in mij is Hem eren,  
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,  
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,  
die u geneest, die uit het graf uw leven  
verlost en kroont met goedertierenheid.  
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Zoals een vader liefdevol zijn armen  
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen  
God onze Vader, want wij zijn van Hem.  
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,  
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,  
slechts leven op de adem van zijn stem.  
 
Preek DE HELPER DIE MIJ NIET VERLAAT 
Tekst: Al verlaten mij vader en moeder, de Heer neemt mij liefdevol    
           aan. Psalm 27:10 NBV  
 
Samenzang: Lied 793 Liedboek – zingen en bidden  
 
1. Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt – 
door uw hand elkaar gegeven, 
door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen 
in uw grote bruiloftsstoet. 

2. Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven, 
trouw en teder tot het eind – 
al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten: 
Gij laat ons geen dag alleen. 

 
3. Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 
 
Muzikaal intermezzo: Nader mijn God tot U 
 
Avondgebed 
 
Inzameling van de gaven  
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Slotzang (staande): Lied 263 Liedboek – zingen en bidden  
 
Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 
de morgen die ik ondanks alles verwacht. 
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 
 
Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
 
Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
 
Heenzending, zegen en uitleidende muziek 
 


