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Ja, blijf met uw genade bij ons, op onze wegen. 
 
- Zegen met gesproken 'amen', waarna zingen: De 
zegen van God   
 
De zegen van God, onze Vader 
zij met ons waar wij ook gaan. 
Hij zal ons behoeden, bewaren, 
en legt over ons Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Genade van Christus de Here, 
Zijn waarheid zij ons tot licht, 
om steeds meer Zijn liefde te leren, 
te leven op Hem gericht. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Hij zal door Zijn Geest ons geleiden, 
met kracht zal Hij naast ons staan, 
door vrede en hoop ons verblijden, 
zo zendt Hij ons in Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, ) 
Hij zal er zijn en met ons gaan.                ) 2x  
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- Voor de dienst: U, die mij geschapen hebt en Heer, ik 
wil U prijzen zingen 
 (in een ABA-vorm: Opwekking 355 + 356 en dan weer 
355 
 
- Woord van welkom. 
 
- Intochtslied: Psalm  62: 1, 5, 7 (staande)   
 
- Stil gebed, votum en groet (waarna we gaan zitten) 
 
- WelcomeSingers zingen: - U bent mijn schuilplaats 
(Opwekking 176) 
WelcomeSingers: 1x; allen: 1x. 
 
- Gebed 
 
- Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, Lied 91c  
 
WelcomeSingers: antifoon A (Hij vertrouwt je toe aan zijn 
engelen, Zij waken over je deze nacht) 
allen: antifoon A 
WelcomeSingers:  enkele verzen van de psalm, voorstel 
1 t/m 4 en 11 (als u andere verzen beter vindt passen, is 
dat ook prima) 
allen: antifoon A 
 
- De Bijbel open: Psalm 61 
 
Voor de koorleider. Bij snarenspel.  Van David. 
2 Hoor, o God, mijn smeken, 
sla acht op mijn gebed, 
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to His feet thy tribute bring: 
ransomed, healed, restored, forgiven, 
who like me His praise should sing? 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
praise the everlasting King. 
  

2. Praise Him for his grace and favor 
to our fathers in distress. 
Praise Him still the same as ever, 
slow to chide, and swift to bless. 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
glorious in His faithfulness. 
  

3. Fatherlike, He tends and spares us, 
well our feeble frame He knows; 
in His hands He gently bears us, 
rescues us from all our foes. 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
widely as His mercy flows. 
 

4. Angels, help us to adore Him; 
ye behold Him face to face; 
sun and moon, bow down before Him, 
dwellers all in time and space; 

Allen: 
praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
praise with us the God of grace. 
 
- Slotlied: Blijf met uw genade bij ons (Staande) 
              Allen: 3x   
Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God. 
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Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. Amen. Amen. 
 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
  Ondertussen zingen de WelcomeSingers: Praise, my 
soul, the King of heaven 
 

1. Praise, my soul, the King of heaven, 
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3 van het einde der aarde roep ik u aan, 
want mijn hart bezwijkt. 
Breng mij op de rots hoog boven mij, 
4 u bent altijd mijn schuilplaats geweest, 
een toren te sterk voor de vijand. 
5 Laat mij altijd wonen in uw tent, 
veilig verscholen onder uw vleugels, sela 
6 u hoort mijn geloften, God, 
u beloont wie uw naam vereren. 
7 Voeg dagen toe aan de dagen van de koning, 
dat zijn jaren duren van geslacht op geslacht. 
8 Wil zijn troon altijd beschermen, God, 
laten trouw en waarheid over hem waken. 
9 Dan zal ik uw naam voor altijd bezingen, 
en mijn geloften volbrengen, dag na dag. 
 
Mon âme se repose (= Mijn ziel vindt rust) Lied 62b 
(NLB) 
WelcomeSingers : 2x, allen: 2x 
 
- Signaal Het carillon (Ida Gerhardt) 
 
Ik zag de mensen in de straten,   
hun armoe en hun grauw gezicht, -   
toen streek er over de gelaten   
een luisteren, een vleug van licht.   
 
Want boven in de klokketoren   
na ’t donker-bronzen urenslaan   
ving, over heel de stad te horen,   
de beiaardier te spelen aan.   
 
Valerius : - een statig zingen   
waarin de zware klok bewoog,   
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doorstrooid van lichter sprankelingen,   
‘Wij slaan het oog tot U omhoog.’   
En één tussen de naamloos velen,   
gedrongen aan de huizenkant   
stond ik te luistr’ren naar dit spelen   
dat zong van mijn geschonden land.      
 
Dit sprakeloze samenkomen 
en Hollands licht over de stad –   
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen   
zo bitter, bitter liefgehad. 
 
- WelcomeSingers: Mag ik dan bij jou (Claudia de Breij)  
 
Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen   
Mag ik dan bij jou  
Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen  
Mag ik dan bij jou  
 
Als er een regel komt, waar ik niet aan voldoen kan   
Mag ik dan bij jou  
En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben   
Mag ik dan bij jou  
 
Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan  
En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan  
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij  
Kom wanneer je wilt, hou een kamer voor je vrij  
 
Als er onweer komt, en als ik dan bang ben  
Mag ik dan bij jou  
Als de avond valt, en het is mij te donker  
Mag ik dan bij jou  
 

 

5 

 

Als de lente komt, en als ik dan verliefd ben  
Mag ik dan bij jou  
Als de liefde komt, en ik weet het zeker  
Mag ik dan bij jou  
 
Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan  
En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan  
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij  
Kom wanneer je wilt, hou een kamer voor je vrij 
 
Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan  
En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan  
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij  
Kom wanneer je wilt, hou een kamer voor je vrij 
 
Als het einde komt, en als ik dan bang ben  
Mag ik dan bij jou  
Als het einde komt, en als ik dan alleen ben  
Mag ik dan bij jou 
 
- Meditatie: Mag ik bij jou schuilen? 
 
- Zingen: Psalm 61: 1, 2, 3, 4, 5 
 
 - Dankgebed, voorbeden, Onze Vader (zingend, 
Opwekking 436) 
 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, 
zo ook hier op aard'. 
  


