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 Zomeravonddienst 21 juli 2019 
 19.00 uur 
 
 Thema: ‘God als toevlucht’ 
 
 Voorganger:  Hans van der Meer 
 Orgel        : Gerwin van der Plaats 
   Harry van Leeuwen 
 M.m.v.        : Mannenkoor DEV uit  
   Kampen 
 

 
Samenzang voor de dienst:  
 
Lied 978: 1 en 4 (NLB) 
Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeek're zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

 
Lied 429: 1 en 2 (LvdK 1973) 
Wie maar de goede God laat zorgen 
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, 
is bij Hem veilig en geborgen, 
die redt Hij godlijk, wonderbaar: 
wie op de hoge God vertrouwt, 
heeft zeker op geen zand gebouwd. 
 
Blijf dan eerbiedig God verbeiden 
en zwijg de Heer ootmoedig stil; 
Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 
't is goed en heilig wat Hij wil. 
God die ons uitverkoren heeft, 
kent alle zorg die in ons leeft. 
 
DEV:  ‘Vader ik aanbid U’ 
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Welkom en afkondigingen 
 
Intochtslied(staande): Lied 793 (NLB) 
 
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, Gij laat ons niet 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. 
 
Gebed: In stilte... Wij verwachten het van Hem  (hierna gaan we zitten) 
 
Samenzang: Psalm 46: 1 en 6 (OB) 
 
DEV: God is een toevlucht voor de Zijnen, 

Hun sterkt', als zij door droefheid kwijnen; 
Zij werden steeds Zijn hulp gewaar, 
In zielsbenauwdheid, in gevaar; 
Dies zal geen vrees ons doen bezwijken, 
Schoon d' aard' uit hare plaats mocht wijken, 
Schoon 't hoogst gebergt', uit zijne stee, 
Verzet wierd in het hart der zee. 

 
Allen: De Heer', de God der legerscharen, 

Is met ons, hoedt ons in gevaren; 
De Heer', de God van Jakobs zaad, 
Is ons een burg, een toeverlaat. 
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Gebed om Zijn ontferming 
 
DEV: ‘Close to Thee’ 
Vertaling: Wij bidden nederig tot U, o Heer. Laat ons nooit los en vul 
onze harten met hoop. 
Al gaat de weg door de zandwoestijn, U strekt Uw handen naar ons uit. 
Ja, wanneer onze adem stokt laat ons dan voor eeuwig in Uw armen 
blijven. Dicht bij U, dicht bij U, laat ons nimmer afdwalen! 
 
Samenzang: ‘Veilig in Jezus armen’ (JdH 523) 
 
Veilig in Jezus’ armen,  
veilig aan Jezus’ hart. 
Daar in Zijn teer erbarmen,  
daar rust mijn ziel van smart. 
Hoor, ’t is het lied der eng’len,  
zingend van liefd’ en vree, 
ruisend uit ’s hemels zalen, 
 over de glazen zee. 
Veilig in Jezus’ armen,  
veilig aan Jezus’ hart. 
Daar in Zijn teer erbarmen,  
daar rust mijn ziel van smart. 

Jezus mijn dierb’re toevlucht,  
Jezus, U stierf voor mij. 
Dat op die rots der eeuwen 
 eeuwig mijn hope zij. 
Heer, laat mij lijdzaam wachten,  
totdat het duister vliedt 
en ’t oog aan gindse kusten  
Uw heillicht gloren ziet. 
Veilig in Jezus’ armen,  
veilig aan Jezus’ hart. 
Daar in Zijn teer erbarmen, 
daar rust mijn ziel van smart. 

 
Lezing: Psalm 46: 1-8 
 
Sanenzang: Lied 898: 1 (NLB) 

 
Een vaste burcht is onze God,  
een wal die 't kwaad zal keren; 
zijn sterke arm houdt buiten schot  
wie zich niet kan verweren. 
De vorst van het kwaad,  
de aartsvijand staat  
geharnast in 't veld; 
in list en in geweld  
kan geen hem evenaren. 

 
DEV: ‘Als ge in nood gezeten’ 
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Overdenking - ‘God als toevlucht’ 
 
DEV: Lied 978: 1 en 4 (NLB) 
 
Aan U behoort, o Heer der heren,  
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht.  
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

Laat dan mijn hart U toebehoren  
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren  
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed,  
omdat de hemel mij begroet. 

 
Samenzang: Psalm 8 (Opwekking 70) 

 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
 
Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 
 
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid! 
 
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! 

 
DEV: ‘You’ll never walk alone’ (uit musical “Carrousel”, 1945) 
 
Je wandelt nooit alleen in de draaimolen van het leven. Kijk daarom 
maar omhoog als het stormt en je dromen vervliegen. En blijf geloven, 
dan kan zelfs de zwaarste steen niet zinken...! 
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Geloofsbelijdenis 
 
Samenzang: ‘Eén naam is onze hope’ (Gez. 112, oude Herv. bundel) 
 
Een naam is onze hope,  
een grond heeft Christus' Kerk, 
zij rust in ene dope,  
en is zijn scheppingswerk. 
Om haar als bruid te werven,  
kwam Hij ten hemel af. 
Hij was 't, die door zijn sterven  
aan haar het leven gaf. 

Vergaard uit alle streken 
in heel de wereld een, 
werd dit haar zalig teken,  
dat allen is gemeen. 
Een bede vouwt de handen,  
een zegen breekt het brood, 
een vuurbaak staat te branden 
in 't duister van de dood. 

 
DEV: Steal away 
 
Een wereldberoemde melodie met indringende tekst over onze 
toekomst, die op aarde slechts tijdelijk is. Het is een voorbijgaan, op 
weg naar Jezus. God roept soms heel stil, een andere keer is ‘t als 
trompetgeschal in onze ziel. We zijn op weg naar Huis. 
 
Gebed en voorbeden 
 
Collecte 
 
Slotlied (staande): ‘Ga met God’ (Lied 416 NLB) 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
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Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 
Zegen:  
 De Heer wil met ons meegaan 
 Gezongen ‘Amen’ (3x)  
 
DEV: ‘Hoe groot zijt Gij’ (Lied 407 Opw) 
 
O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering, 
de wereld zie die U hebt voort gebracht. 
Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht. 
 Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, 

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 2x 
 
Ik prijs Uw grote naam, mijn Redder en mijn Heer, 
met heel mijn wezen geef ik U de hoogste eer. 
U bent zo liefdevol, zo machtig en zo goed, 
U bent de reden dat ik zing. 
 Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God, 

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.2x 


