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Thema Verborgen omgang IV (Pnr. 739) Psalmen 62 
Uitgesproken 30 juni 1991  in de Oude Kerk te Zoetermeer 
   Leerdienst  
 
U luistert naar: 
Vierde preek in een serie van 4 met als thema Verborgen omgang. 
 
Orde van de dienst: 
Zingen Psalm 62: 1 

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen Psalm 62: 2, 3 en 4 

2. Hoe lang belaagt gij en hoe lang 
bedreigt ge mij met ondergang, 
die tot mijn onheil hebt besloten? 
Wat stormt gij aan met ruw geweld? 
Gij zelf zijt als een muur die helt 
en haast aan stukken is gestoten. 
 
3. Mijn haters sloten zich aaneen 
met velen tegen mij alleen, - 
hoe zou mijn val hun hart verheugen! 
Zij zijn vol valsheid en verraad, 
zij spreken heil, maar denken haat, 
hun lust en leven is de leugen. 
 
4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 
Hij immers schenkt u altijd weer 
zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen. 
Wankel dan niet, want Hij staat vast, 
Hij is, ook als het onheil wast, 
uw rots, uw enige vertrouwen. 
 

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Lied 448: 3 en 4 

3. Hij die met heerlijkheden 
de leliën bekleedt, 
zal ook zijn kindren kleden, 
Hij kent ons lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten, 
Hij houdt het al in stand, 
die vogels geeft te eten, 
Hij voedt ons uit zijn hand. 
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4. Al zal geen wijnstok dragen, 
geen vijgeboom zijn vrucht, 
al ligt het veld te klagen 
onder een lege lucht, 
God doet zijn hand toch open, 
zijn lof krijgt stem in mij. 
Daar ik op Hem mag hopen, 
ben ik alleen maar blij. 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Psalmen 62 

1 Voor de koorleider. Naar de wijze van Jedutun. Een psalm van 
David.  
 
2 Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God,  
van Hem is mijn heil;  
3 waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil,  
mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.  
4 Hoelang zult gij op een man aanstormen?  
Gij allen zult omvergestoten worden  
als een hellende wand, een neerstortende muur.  
5 Waarlijk, zij beraadslagen  
om hem van zijn hoogte af te stoten,  
zij scheppen behagen in leugen;  
zij zegenen met hun mond,  
maar in hun binnenste vloeken zij. sela  
 
6 Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God,  
want van Hem is mijn verwachting;  
7 waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil,  
mijn burcht, ik zal niet wankelen.  
8 Op God rust mijn heil en mijn eer,  
mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.  
9 Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk,  
stort uw hart uit voor zijn aangezicht;  
God is ons een schuilplaats. sela  
 
10 Waarlijk, een ademtocht zijn de geringen,  
een leugen de aanzienlijken;  
in de weegschaal gaan zij omhoog,  
tezamen lichter dan een ademtocht.  
11 Vertrouwt niet op verdrukking,  
stelt geen ijdele hoop op roof;  
als het vermogen aanwast,  
zet er het hart niet op.  
12 God heeft eenmaal gesproken,  
ik heb dit tweemaal gehoord:  
de sterkte is Godes.  
13 Ook de goedertierenheid, o Here, is uwe,  
want Gij zult ieder vergelden naar zijn werk. 
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Zingen Psalm 65: 1 en 2 
1. De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 
2. Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 

 
Preek  
  
Zingen Lied 452 

1. Verlosser, Vriend, o hoop, o lust 
van die U kennen, neem het lied, 
dat U in 't stof een stervling biedt, 
een zondaar, die uw voeten kust. 
Een zondaar, een verlost', o Heer, 
en nu geen zondaar meer. 
O, neem het aan! 
Gij laat geen bidder staan, 
Gij hoort in hemelingen 
verloste zondaars zingen. 
O, neem het aan! 
 
2. Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart, 
ik vrees geen kwaad, maar klaag het Hem. 
Hoe groot in eer, Hij hoort mijn stem, 
hoe ver van de aard, Hij kent mijn hart. 
Gods zoon vergeet de broeder niet 
die Hij op aarde liet. 
Hij is mijn hoop. 
Hij wies mij met zijn doop, 
Hij geeft mij brood en beker, 
'k ben van zijn liefde zeker. 
Hij is mijn hoop! 
 
3. Waar is een vreugd, een kalmt', een heil, 
zo zalig, als dit hoogst genot? 
Het vloeit uit God en keert tot God, 
het heeft noch maat, noch perk, noch peil. 
In Jezus is mijn zalig lot 
verborgen bij mijn God. 
Hij is mijn lust, 
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ook als mijn stof eens rust. 
O, prijst Hem, mijn gezangen! 
Ik blijf zijn komst verlangen. 
Hij is mijn lust! 

 
Inzameling van de gaven 
 
Dankgebed  
 
Zingen Psalm 107: 1, 2, 3 en 4 

1. Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houdt dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie, door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis werd heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 
 
2. Al wie verbijsterd zwierven 
ver buiten heg en steg 
en haast van honger stierven, 
neervallend langs de weg, - 
geen thuis, geen toevluchtsoord 
was hun nabijgekomen, 
had Hij hen niet gehoord 
en bij de hand genomen. 
 
3. Zij moeten God aanbidden, 
rondom zijn altaar staan, 
omdat Hij in hun midden 
zijn wonder heeft gedaan: 
maaltijd en lafenis 
meer dan zij durfden dromen; 
de last van hun gemis 
heeft Hij hun afgenomen. 
 
4. Laat ons nu voor den HERE 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot den vrede. 

 
Zegen  
 


