
Dienst gebouw Irene Witharen, 12 februari 2023, 10 uur. 

 

Aanvangslied: Evangelische Liedbundel 189: 1, 3 
Vaste rots van mijn behoud, 

als de zonde mij benauwt, 

laat mij steunen op uw trouw, 

laat mij rusten in uw schauw, 

waar het bloed door u gestort, 

mij de bron des levens wordt. 

 

Zie, ik breng voor mijn behoud 

U geen wierook, mirr' of goud; 

moede kom ik, arm en naakt, 

tot de God, die zalig maakt, 

die de arme kleedt en voedt, 

die de zondaar leven doet 

 

Bemoediging en groet 

 

Zingen: Psalm 121: 1 

 

Gebed 

 

Zingen: Psalm 121: 2, 3 

 

Woorden van liefde en genade 

 

Zingen: Psalm 121: 4 

 

Woorden om naar te leven 

 

Gebed om Gods Geest 

 

Tekst: Nehemia 2: 11 - 20 

 

Zingen: Johannes de Heer, nr. 7 

Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet,  

wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.  

Vrees toch geen nood! 's Heren trouw is groot, 

en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood.  

schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;  

God zal u behoeden, uw toeverlaat. 

 

God blijft voor u zorgen, goed is de Heer,  

en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.  

Schoon g'in 't verdriet, nergens uitkomst ziet, 

groter dan de Helper, is de nood toch niet.  

Wat ons ontviele, Redder in nood,  

red slechts onze ziele, uit zond'en dood. 

 

Verkondiging 
, 

Zingen: Lied 904: 1 en 5  

Beveel gerust uw wegen, 

Al wat u 't harte deert, 

der trouwe hoed' en zegen 

van Hem, die 't al regeert. 

Die wolken, lucht en winden 

wijst spoor en loop en baan, 

zal ook wel wegen vinden 

waarlangs uw voet kan gaan. 

 

Laat Hem besturen, waken, 

't is wijsheid wat Hij doet! 

Zo zal Hij alles maken, 

dat ge u verwond'ren moet, 

als Hij, die alle macht heeft, 

met wonderbaar beleid 

geheel het werk volbracht heeft, 

waarom gij thans nog schreit. 

 

Gebed 



 

Info over de collecte (voor de aardbevingsramp in 

Turkije/Syrië) 

 

Slotlied: Johannes de Heer, nr. 925 

Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind, 

tot ik aan d'eeuw'ge stranden de ruste vind. 

Te zwaar valt m'elke schrede, als 'k U verlaat. 

O, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat. 

 

O, doe genaad' ervaren aan 't bevend hart, 

en breng het tot bedaren bij vreugd en smart. 

Laat m'aan Uw voeten rusten, mij, hulp'loos kind, 

vertrouwen en berusten, voor d'uitkomst blind. 

 

Zegen 

 

 


