
Zondagavond 29 maart  
 
Voorganger: Ds. H. Markus  uit Leerdam 
Organist:       Huub van Straten 
 
Samenzang: Weerklank 502: 1, 2 en 3 

 
1. Blijf mij nabij, wanneer het avond is, 

wanneer het licht vergaat in duisternis. 
Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet, 
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet. 

 
2. Reik mij uw hand en spreek uw reddend woord, 

wijs mij de weg en leid mij veilig voort. 
Blijf mij nabij in vreugde en verdriet. 
Ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet. 

 
3. Wanneer uw licht mij voorgaat in de nacht, 

wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht, 
dan weet ik, Heer, dat U mijn zwakheid ziet, 
dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet. 

 
Votum en Groet 
 
Samenzang: Psalm 62: 4 en 5 
 

4. Doch gij, mijn ziel, het ga zo ’t wil, 
stel u gerust, zwijg Gode stil. 
Ik wacht op Hem, Zijn hulp zal blijken. 
Hij is mijn rots, mijn heil in nood, 
Mijn hoog vertrek: Zijn macht is groot, 
Ik zal noch wank’len, noch bezwijken. 

 
     
 



5.      In God is al mijn heil , mijn eer, 
mijn sterke rots, mijn tegenweer, 
God is mijn toevlucht in het lijden. 
Vertrouw op Hem, o volk, in smart, 
stort voor Hem uit uw ganse hart. 
God is een toevlucht t’ allen tijden. 
 

Geloofsbelijdenis 
 
Samenzang: Psalm 91: 1 (preekpsalm) 
 

1. Hij, die op Gods bescherming wacht, 
wordt door den hoogsten Koning 
beveiligd in den duist’ren nacht, 
beschaduwd in Gods woning. 
Dies noem ik God, zo goed als groot 
voor hen, die op Hem bouwen: 
Mijn burg, mijn toevlucht in den nood, 
den God van mijn betrouwen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Psalm 91  en Romeinen 8: 31-39 
                         Kerntekst: Psalm 91: 1-2  
 
Samenzang: Weerklank 515: 1 en 2 
 

1. Wie maar de goede God laat zorgen 
en op Hem hoopt in ’t bangst gevaar, 
is bij Hem veilig en geborgen,  
die redt hij god’ lijk, wonderbaar: 
wie op de hoge God vertrouwt, 
heeft zeker op geen zand gebouwd. 
 

 



2.  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. 

 

 

Verkondiging:  Psalm 91: 1-2  
 
Samenzang: Weerklank 500: 1,2, 3, 4 en 5 
 

1. Bescherming is er bij de Heer, 
beschutting voor de nacht. 
Hij is een toevlucht en een burcht, 
houdt over ons de wacht. 

 
2. De Heer bevrijdt wie zijn verstrikt, 

brengt ons in veiligheid. 
Zijn vleugels spreidt Hij om ons heen, 
Hij geeft geborgenheid. 

 
3. Al is er moeite en verdriet, 

al doet het leven pijn, 
de Allerhoogste is een schild, 
Hij zal er voor ons zijn. 

 
4. Zijn engelen waken over ons, 

God laat ons niet alleen. 
Waar wij ook zijn, Hij is nabij 
beschermend om ons heen. 

 
5. En roept een mens, hij vindt gehoor 

God is er in zijn nood. 
Ons leven wordt door Hem verhoogd, 
is sterker dan de dood. 



Dankgebed 
 
Samenzang: Psalm 121: 4 
 
4.   De Heer’ zal u steeds gadeslaan, 
      opdat Hij in gevaar 
      uw ziel voor ramp bewaar’. 
      De Heer’, ’t zij g’ in of uit moogt gaan, 
      en waar g’ u heen moogt spoeden, 
      zal eeuwig u behoeden. 
   
   
Zegen 
  
  
 


