
Pianospel 
 
Welkomstwoord  
 
Romeinen 14 : 8  
“Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.” 
 
 
Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil 

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. 
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 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. 
En ik vertrouw op U, 
En zal niet wankelen. 
Vredevorst vernieuw een 
Vaste geest binnen in mij, 
Die rust in U alleen.  (2x) 
 
Ik rust in U alleen. 

 
Gebed 



 
Psalmen voor Nu 91 – Mijn toevlucht (luisterlied) 

De Heer is je schild en bevrijder, 
de redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 
  
In Gods nabijheid is geen angst meer 
voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
open je ogen 
en zie dat het kwaad vergaat. 
  
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
  
Als je mag wonen bij de Hoogste 
ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, 
maar vertrapt de tegenstand. 
 
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
 
 
 
 
Ik bevrijd wie mij liefheeft 
en bescherm wie mij kent. 
Roep je mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben ik bij je 
en bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 
 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 

 
Levensgeschiedenis 
 
Psalm 121 – Ik hef mijn ogen op naar de bergen (luisterlied) 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 



Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
 
Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
 
Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven; 
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 

 
Mijn hulp is van U, Heer. 
O, van U! 

 
 
Opwekking 770 – Ik zal er zijn 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw. 
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou. 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet. 
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'. 

 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer. 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'. 



 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'. 

 
Overdenking predikant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opwekking 377 – Wat de toekomst brengen moge 

Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand, 
moedig sla ik dus de ogen, 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen, 
Vader wat Gij doet is goed. 
Leer mij slechts het heden dragen, 
met een rustig, kalme moed. 
 
Heer ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig Hij die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom. 
 
Laat mij niet mijn lot beslissen:  
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand’len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen  
en geleid mij als een kind. 
 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen, 
naar het onbekende land. 

 
Gebed 
 
Zegen 
 
Dankwoord 
 
Liedboek 300: Eens als de bazuinen klinken 



Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, 
Heer, dan is Uw pleit beslecht. 
 
Als de graven openbreken 
en de mensenstroom vangt aan 
om de loftrompet te steken 
en uw hofstad in te gaan: 
Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
want de traagheid grijpt ons aan. 
 
Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gist'ren, heden, 
komt voor eens  
en komt voor goed. 

 
 


