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Thema Zoeken naar je eigen spirituele weg (Pnr.1380)  Psalmen 25 
Uitgesproken 22 mei 2011 in het Open Hof te Kampen 
 
 
U luistert naar: een opname van 22 mei 2011 om 19.00 uur; serie Psalmen en 
Tenachon 
 
 
Orde van de dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 18: 9 en 15 

9. Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, 
zijn woord is waar en zuiver t'allen tijde. 
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, 
voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid. 
Want wie is God, dan deze onze HERE? 
Wie is de rots die alles kan trotseren? 
Alleen die God die mij met kracht omgordt, 
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt. 

 
15. Ik loof U, HEER, ik loof uw zegeningen, 
onder de volken zal ik psalmen zingen. 
De HEER heeft mij gered uit elk gevaar. 
Hoe groot, hoe onuitspreeklijk wonderbaar! 
Hij die zijn koning met zijn glorie kroonde, 
zijn grote trouw aan zijn gezalfde toonde, 
zal door de tijden met ons verder gaan, 
met David en zijn huis nu en voortaan. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Aanvangstekst Psalm 25: 4 
 
Zingen Lied 89 

1. O Christus, Heer der heerlijkheid 
die Gij aan ons zult openbaren, - 
al 't lijden hier in deze tijd 
is maar een schaduw die verglijdt, 
uw licht is niet te evenaren. 
 
2. Gij zult aan ons uw wederschijn, 
in ons bestaan uw rijk betonen. 
Dan zullen wij, uit nood en pijn 
geboren, eindlijk mensen zijn, 
o Mensenzoon, als Gij Gods zonen. 
 
3. Daarnaar ziet heel de schepping uit, 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen Zoeken naar je eigen spirituele weg 
 

 2 van 4 

zij wacht reikhalzend van verlangen, 
dat Adam haar begroet als bruid, 
dat hij haar weer een zin ontsluit, 
die in zinloosheid was gevangen. 
 
4. Ja, eens, met ons tezaam zal zij 
verlost zijn, in uw licht verheven; 
dan is haar kreunen en geschrei, 
dan is de barensnood voorbij - 
slechts blijdschap om het nieuwe leven. 
 
5. Dank voor de Geest, ons toevertrouwd, 
die ons reeds nu die dag doet prijzen! 
Gij, onze hoop en ons behoud, 
geef ons, het heil, van ver aanschouwd, 
aan heel uw schepping te bewijzen. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Psalmen 25 

Tot U, HERE, hef ik mijn ziel op;  
2 mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden,  
laten mijn vijanden niet over mij juichen.  
3 Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd,  
beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder oorzaak.  
4 HERE, maak mij uw wegen bekend,  
leer mij uw paden,  
5 leid mij in uw waarheid en leer mij,  
want Gij zijt de God mijns heils,  
U verwacht ik de ganse dag.  
6 Gedenk uw barmhartigheid, HERE,  
en uw gunstbewijzen,  
want die zijn van eeuwigheid;  
7 gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen,  
gedenk mijner naar uw goedertierenheid,  
om uwer goedheid wil, HERE.  
8 Goed en waarachtig is de HERE;  
daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg.  
9 Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht,  
en Hij leert ootmoedigen zijn weg.  
10 Alle paden des HEREN zijn goedertierenheid en trouw  
voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren.  
11 Om uws naams wil, HERE,  
vergeef mij mijn ongerechtigheid, want die is groot.  
12 Wie is de man die de HERE vreest?  
Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen.  
13 Hij zelf zal in voorspoed vertoeven,  
en zijn nageslacht zal het land beërven.  
14 Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen,  
en zijn verbond maakt Hij hun bekend.  
15 Mijn ogen zijn bestendig op de HERE,  
want Hij voert mijn voeten uit het net.  
16 Wend U tot mij en wees mij genadig,  
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want eenzaam ben ik en ellendig.  
17 De benauwdheden mijns harten hebben zich uitgebreid,  
voer mij uit mijn angsten.  
18 Zie op mijn ellende en mijn moeite,  
en vergeef al mijn zonden.  
19 Zie, hoe talrijk zijn mijn vijanden,  
en met welk een boosaardige haat haten zij mij.  
20 Bewaar toch mijn ziel en red mij;  
laat mij niet beschaamd worden, want bij U schuil ik.  
21 Vroomheid en oprechtheid mogen mij behoeden,  
want U verwacht ik.  
22 O God, verlos Israël  
uit al zijn benauwdheden.  

 
Zingen Lied 7: 1 en 4 

1. Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die 't zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 
 
4. Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 
Preek  
 
Zingen Lied 466 1 en 2 

1. Als God, mijn God, maar voor mij is, 
wie is er dan mij tegen? 
Dan werken druk en droefenis 
mij nochtans tot een zegen; 
dan waakt alom een englenwacht, 
dan zie ik sterren in de nacht 
en bloemen op mijn wegen. 
 
2. En wat er dreig', of wie er woed', 
mijn Herder blijft mij leiden. 
Geen donker dal van tegenspoed 
kan van zijn staf mij scheiden. 
Hij blijft mij overal nabij, 
naar stille waatren voert Hij mij 
en liefelijke weiden. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Lied 466: 3 

3. Ik heb mijn God, dat is genoeg, 
ik wens mij niets daarneven. 
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Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg, 
is mij in Hem gegeven: 
mijn hoogste goed, mijn troost in smart, 
het enig rustpunt van mijn hart, 
mijn eeuwig licht en leven. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 25: 3 en 4 

3. Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriendlijk' ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
HEER, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 
 
4. God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
in het effen recht des HEREN: 
wie Hem needrig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 
 

Zegen 
 
Orgelspel 
 
 


