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Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:              Psalm 91 (Sela) 

1. 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.  

  
2. 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.  

  
Refrein:  

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.  
  

3. 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.  
  

Refrein:  

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.  

 
Gebed 
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We lezen Psalm 103 

 
Verkondiging  

 

Zingen:              Gezang 103a : 1, 3 en 4 (LB) 
1 Looft nu, mijn ziel, de Here, 

looft, al wat in mij is, zijn naam! 

Vergeet niet, hoeveel keren 
de Here u heeft welgedaan. 

Hij wil uw schuld vergeven, 

u reden van de dood, 
gij zijt met heel uw leven 

geborgen in zijn schoot. 

De Heer vernieuwt uw krachten 

als van een adelaar, 

Hij maakt wie Hem verwachten 

al zijn beloften waar. 
 

3 De Heer is als een vader, 

die voor zijn kinderen 't beste wil; 
wie Hem vertrouwend naad'ren, 

die geeft Hij rust, die maakt Hij stil. 

Hij immers kent ons broze 
bestaan, want stof zijn wij, 

een teer geluk, als rozen 

zo schoon, zo snel voorbij; 
als gras zijn wij, als blaren, 

wanneer de najaarswind 

door 's levens boom komt varen, 
wie is er die ze vindt? 

 

4 Maar 't rijk van Gods genade 
staat vast en blijft in eeuwigheid. 

Zijn trouw komt hun te stade, 

die Hem getrouw zijn toegewijd. 
Gij engelen, sterke helden, 

die doet zij heilig woord, 

nooit moede ons te melden 
al wat gij van Hem hoort, 

looft Hem, gij zult Hem geven 

de lof van 't gans heelal; 
en gij mijn ziel, mijn leven, 

loof gij Hem bovenal! 
 

Gebed 

 
Mededeling diakenen 
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Zingen:           Gezang 511 : 1, 4, 6 en 7 (LB) 

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. 
 

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. 

 
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. 
 

Zegen 


