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Thema Verborgen omgang II (Pnr.547) Psalmen 27 
Uitgesproken 16 juni 1991  In de Oude Kerk te Zoetermeer 
   Leerdienst  
 
U luistert naar: 
Tweede preek in een serie van 4 met als thema Verborgen omgang. Eerder 
gehouden op 15 juni 1986 te ‘s-Gravendeel 
 
Orde van de dienst: 
Zingen Lied 45: 6 

6. Gij weet, o Heer, hier staat uw kerk 
en bidt voor al haar kleinen! 
De vijand is ons veel te sterk, 
doe Gij hem dan verdwijnen! 
Bewijs aan ons uw werk, uw wil, 
opdat onder uw ogen 
wij allen hier gerust en stil 
godzalig leven mogen! 

Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen Lied 324 

1. Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here. 
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid. 
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren 
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt. 
 
2. Maar Jezus weende en bad, alleen, omdat de mensen 
als schapen dwalen waar geen herder 't oog op richt. 
Verlos ons in zijn naam van onze ijdle wensen. 
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht. 
 
3. Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten 
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood. 
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten. 
Wie 't zingend overstemt is Kaïns deelgenoot. 
 
4. De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader, 
vernam de stem van 't leed die van de aarde schreit. 
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader, 
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Lied 487 

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
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2. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 
Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
plant als een boom in ons zijn eigen leven, 
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 
 
3. Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen, 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt - 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Psalmen 27 

1 Van David.  
 
De HERE is mijn licht en mijn heil,  
voor wie zou ik vrezen?  
De HERE is mijns levens veste,  
voor wie zou ik vervaard zijn?  
2 Toen boosdoeners op mij afkwamen  
om mijn vlees te eten  
– mijn tegenstanders en mijn vijanden –  
zijn zij zelf gestruikeld en gevallen.  
3 Al legert zich een leger tegen mij,  
mijn hart vreest niet;  
al verheft zich een krijg tegen mij,  
nochtans blijf ik vertrouwen.  
 
4 Eén ding heb ik van de HERE gevraagd,  
dit zoek ik:  
te verblijven in het huis des HEREN  
al de dagen van mijn leven,  
om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen,  
en om te onderzoeken in zijn tempel.  
5 Want Hij bergt mij in zijn hut  
ten dage des kwaads,  
Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent,  
Hij plaatst mij hoog op een rots.  
6 En nu heft mijn hoofd zich op  
boven mijn vijanden rondom mij;  
daarom wil ik in zijn tent offeren offers met geschal,  
ik wil zingen, ja psalmzingen de HERE.  
 
7 Hoor, HERE, hoe ik luide roep,  
wees mij genadig en antwoord mij.  
8 Van Uwentwege zegt mijn hart:  
Zoekt mijn aangezicht.  
Ik zoek uw aangezicht, HERE.  
9 Verberg uw aangezicht niet voor mij,  
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wijs uw knecht niet af in toorn,  
Gij waart mijn hulp;  
verwerp mij niet en verlaat mij niet,  
o God mijns heils.  
10 Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten,  
toch neemt de HERE mij aan.  
 
11 Onderwijs mij, HERE, uw weg  
en leid mij op een effen pad  
om mijner belagers wil;  
12 geef mij niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders,  
want valse getuigen staan tegen mij op,  
en hij die geweld blaast.  
13 O, als ik niet had geloofd des HEREN goedheid te zullen zien  
in het land der levenden!  
14 Wacht op de HERE, wees sterk,  
uw hart zij onversaagd; ja wacht op de HERE.  
 

Zingen Psalm 27:1 
1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de HEER die mij behouden zal! 

 
Preek  
 
Zingen Psalm 27: 4 en 7 

4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: `Zoek mijn aangezicht'. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, HEER! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart! 
 
7. O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den HEER en houd u onversaagd. 

 
Dankgebed  
 
Inzameling van de gaven 
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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  


