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Stil gebed, votum en groet 
 

Zingen:           Psalm 92 : 1 (GK) 

1 't Is goed de HEER te loven,  

zijn dag zij Hem gewijd. 

O hoogste majesteit, 

mijn psalm stijgt op naar boven. 
Uw goedheid zij geprezen 

vroeg in de morgenstond, 

des nachts bezingt mijn mond 
uw trouw aan mij bewezen. 
 

De wet van God 
 

Gebed 
 

We lezen Ezechiël 20 : 10-20 
 

Uitleg voor de kinderen 
 

Zingen:            Gezang 513 (LB) 
1 God heeft het eerste woord. 

Hij heeft in den beginne 

het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 

2 God heeft het eerste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen, 

riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 

3 God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 

wordt aan het eind der tijden 

in heel zijn rijk gehoord. 
 

4 God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 

Zijn woord is van het zijnde 

oorsprong en doel en zin. 

 

Verkondiging  
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Zingen:              Psalm 62 : 1 en 3 (DNP) 

1. Bij God alleen kom ik tot rust.  
Stil word ik mij ervan bewust  

dat Hij, mijn redder, mij zal sparen.  

Hij is de rots van mijn bestaan,  
de burcht die ik mag binnengaan.  

Voor vallen zal Hij mij bewaren.  
  

3. Zoek rust bij God, mijn ziel, en zwijg.  

Ik wacht tot ik verhoring krijg,  
tot ik zijn redding zal ervaren.  

Hij is de rots van mijn bestaan,  
de burcht die ik mag binnengaan.  

Voor vallen zal Hij mij bewaren.  

 

Gebed 

 

Collecte 
 

Zingen:              Opwekking 717 

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... 
 

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 
 

Zegen 


