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Thema Verborgen omgang I (Pnr.531) Psalmen 1
  
Uitgesproken 9 juni 1991 in de Oude Kerk te Zoetermeer 
   Leerdienst  
 
U luistert naar: 
Eerste preek in een serie van 4 met als thema Verborgen omgang. Een 
bewerking van een preek voor een jeugddienst te Klaaswaal op 12.01.1986 
 
Orde van de dienst: 
Zingen Lied 323: 1 

1. God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem 
sla de ogen neder, 
geve 't hart Hem weder. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen Lied 323: 2, 5 en 6 

2. God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven 
dag en nacht de engelen loven. 
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere 
al de hoge hemelsferen. 
Laat o Heer, U ter eer, 
ons lied ook U prijzen, 
lof en dank bewijzen. 
 
5. Oorzaak aller dingen, houd Gij ons omgeven, 
adem van ons aardse leven. 
Oeverloze diepte, wonderlijkste wonder, 
zee, ik ga in U ten onder. 
Ik in U, laat mij nu 
vallen in den blinde, 
U slechts zien en vinden. 
 
6. Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven, 
mijn gezicht tot U geheven. 
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten 
zo gewillig zich ontsluiten, 
zo laat Gij, zon van mij, 
in uw licht mij groeien 
voor U openbloeien. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Lied 304: 1 

God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
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Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Psalm 1 

1 Welzalig de man die niet wandelt  
in de raad der goddelozen,  
die niet staat op de weg der zondaars,  
noch zit in de kring der spotters;  
2 maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft,  
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.  
3 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen,  
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,  
welks loof niet verwelkt;  
– al wat hij onderneemt, gelukt.  
4 Niet alzo de goddelozen:  
die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit.  
5 Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht,  
noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen,  
6 want de HERE kent de weg der rechtvaardigen,  
maar de weg der goddelozen vergaat.  

 
 

Zingen Psalm 1: 1 
1. Gezegend hij, die in der bozen raad 
niet wandelt, noch met goddelozen gaat, 
noch zich door spotters in de kring laat noden, 
waar ieder lacht met God en zijn geboden, 
maar die aan 's HEREN wet zijn vreugde heeft 
en dag en nacht met zijn geboden leeft. 
 

Preek 
 
Zingen Psalm 119: 40 en 42 

40. Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wandlen voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
 
42. Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid 
mij tot een deel en erfenis gegeven 
waarin mijn ziel zich dag aan dag verblijdt. 
Uw wet, o HEER, staat in mijn hart geschreven, 
uw wil doen is mijn lust te allen tijd, 
U te beminnen is geheel mijn leven. 

 
Dankgebed  
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Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 4 

1. Laat als ik roep mij op U hopen, 
o God van mijn gerechtigheid. 
Geef mij uw antwoord, doe mij open, 
die mij, als ik ben ingesloten, 
ruim baan maakt en mij weer bevrijdt. 
Hoe lang zult gij mij blijven smaden, 
gij groten, door de schijn bekoord? 
Weet toch: de HERE slaat mij gade. 
Weet dat ik leef van zijn genade. 
Hij is het die mijn roepen hoort. 
 
2. Laat niet tot zonde uw geschil zijn, 
maar zoekt uw vrede voor de nacht. 
Spreekt tot uw hart en laat het stil zijn, 
laat wat de HERE wil uw wil zijn, 
schenkt Hem wat Hij van u verwacht. 
`Wie', zeggen velen, `toont ons 't goede?' 
Verhef dan uw gelaat, o HEER. 
Gij maakt het mij zo wel te moede; 
hebben zij 's werelds overvloeden, 
uw vrede in mijn hart is meer. 
 
3. Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 
want slapend kom ik bij U thuis. 
Alleen bij U ben ik geborgen. 
Gij doet mij rusten tot de morgen 
en wonen in een veilig huis. 
 

Zegen  


