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Welkom en stil gebed door Nellie Blok (ouderling van dienst) 
 

Intochtslied: Wie zich door God alleen laat (Liedboek 905 vers 1, 3 en 4) 

 
1) Wie zich door God alleen laat leiden  

enkel van Hem zijn heil verwacht,  
weet hem nabij, ook in de tijden  
die dreigend zwart zijn als de nacht.  
Want wie op God alleen vertrouwt  
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd 
 

3) Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn  
en leef uw leven opgewekt.  
Laat Gods genade u genoeg zijn,  
die voor u uit zijn sporen trekt.  
Hij is het zelf die ons voorziet;  
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet 

4) Zing maar en bid, en ga Gods wegen  
doe wat uw hand vindt om te doen.  
Weet dat de hemel zelf u zegent,  
u brengt naar weiden fris en groen.  
Wie zich op God alleen verlaat,  
weet dat Hij altijd met ons gaat 
 
 
 
 
 
 

 
Votum en Groet 
 
Gebed van toenadering 
 
Woorden van hoop en bemoediging uit Psalm 125 vers 1 en 2 
 
 1 Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vast staat voor eeuwig. 

2 Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de HEER zijn volk van nu tot in eeuwigheid. 
 

 
Lied:  Psalm 84 vers 3 en 4 (oude berijming)

 
3) Welzalig hij, die al zijn kracht 

En hulp alleen van U verwacht, 
Die kiest de welgebaande wegen; 
Steekt hen de hete middagzon 
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 
En stort op hen een milden regen, 
Een regen, die hen overdekt, 
Verkwikt, en hun tot zegen strekt. 

4) Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort 
Elk hunner zal, in 't zalig oord 
Van Sion, haast voor God verschijnen. 
Let, HEER der legerscharen, let 
Op mijn ootmoedig smeekgebed; 
Ai, laat mij niet van druk verkwijnen; 
Leen mij een toegenegen oor, 
O, Jacobs God, geef mij gehoor. 

 



 

   
 

Lied:  Verborgen zegen (Laura Story)
 
Wij vragen zegen en levenskracht, 
voorspoed voor ons gezin, bescherming voor de nacht. 
Wij vragen vrede, genezing, troost, 
bidden dat Uw sterke hand de scherpe pijn verzacht. 
En al die tijd hoort U ons smeekgebed 
en in Uw liefde geeft U wat het beste is. 

 
Want wat als Uw zegen komt door regen 
en U ons heelt door tranen heen. 
Wat als die slapeloze nachten tonen, 
hoe dichtbij U bent, 
wat als moeite en strijd Uw verborgen zegen zijn. 
 

Wij vragen wijsheid, Heer spreek tot ons. 
Wij zijn verward als U verborgen blijft voor ons. 
U bent toch liefde? U bent toch goed? 
Zijn dan de beloften uit Uw Woord soms niet genoeg? 
En al die tijd hoort U ons smeekgebed 
En smeedt U een beproefd en diep geloof. 
 

Want wat als Uw zegen komt door regen 
en U ons heelt door tranen heen. 
Wat als die slapeloze nachten tonen, 
hoe dichtbij U bent, 
wat als moeite en strijd Uw verborgen zegen zijn. 

 
En als het donker het lijkt te winnen, 
worden wij eraan herinnerd, 
wij zijn hier, wij zijn hier niet thuis. 
 

Want wat als Uw zegen komt door regen 
en U ons heelt door tranen heen 
Wat als die slapeloze nachten tonen, 
hoe dichtbij U bent. 
Wat als ons onvervuld verlangen, 
het verdriet dat ons verlamt, 
wijst op een dorst die groter is, 
dan deze wereld lessen kan. 
Wat als moeite en strijd, 
regen en storm, verdriet en pijn, 
Uw verborgen zegen zijn.

 
Gebed bij de opening van de Bijbel door Thea Bos 
 
Bijbellezing: Habakuk 1: 1-4, Habakuk 2: 1-4 en Habakuk 3 door Thea Bos 

 
Habakuk 1 
1 Profetie; visioen van de profeet Habakuk. 
2 Hoe lang nog, HEER, moet ik om hulp roepen 
en luistert u niet, 
moet ik ‘Geweld!’ schreeuwen 
en brengt u geen redding? 
3 Waarom toont u mij dit onheil 
en ziet u zelf de ellende aan? 
Ik zie slechts verwoesting en geweld, 



 

   
 

opkomende twist en groeiende tweedracht. 
4 De wet wordt ondermijnd, 
het recht krijgt niet langer zijn loop, 
de wettelozen verdringen de rechtvaardigen, 
het recht wordt verdraaid. 
 
Habakuk 2 
1 Ik ga nu op mijn wachtpost staan, 
betrek mijn post op het bolwerk, 
kijk uit om te zien wat de HEER mij zal zeggen, 
wat hij mij antwoordt op mijn verwijt. 
2 Dit was het antwoord van de HEER. 
Schrijf dit visioen op, 
grif het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is. 
3 Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is, 
het getuigt ervan, het liegt niet. 
Ook al is het nog niet vervuld, 
wacht maar, het komt zeker, 
het zal niet uitblijven. 
4 Wie niet oprecht is kwijnt weg, 
maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. 
 
Habakuk 3 
1 Gebed van de profeet Habakuk. Als een klaaglied. 
2 HEER, ik heb uw aankondiging gehoord. 
Voor wat u gaat doen, HEER, heb ik ontzag. 
Breng het in deze tijd tot stand, 
maak het in deze tijd bekend, 
maar toon uw mededogen 
als het tumult losbarst. 
3 God komt uit Teman, 
de Heilige komt uit de bergen van Paran. sela 
Zijn glorie straalt aan de hemel, 
de aarde is vol van zijn roem. 
4 Schittering is er als zonlicht, 
stralen komen uit zijn hand, 
waarin zijn kracht verborgen is. 
5 Voor hem uit gaat de pest, 
de koorts volgt hem op de voet. 
6 Hij staat en doet de aarde beven, 
hij kijkt en de volken springen op. 
De aloude bergen worden verbrijzeld, 
de eeuwige heuvels zinken ineen, 
hij gaat rond zoals in vroeger tijden. 
7 Ik zie hoe de tenten van Kusan zuchten onder het onheil, 
hoe de tentdoeken van Midjan klapperen. 
8 HEER, is uw woede tegen rivieren, 
is tegen de rivieren uw woede ontbrand, 
en uw toorn tegen de zee, 
dat u uitrijdt met uw paarden, 
met uw zegewagens? 
9 U haalt uw boog tevoorschijn, 
op uw bevel zoeven de pijlen, sela 
met stromen van water splijt u de aarde. 
10 De bergen zien u en beven van angst, 
een stortvloed van water kolkt voorbij. 
De diepte verheft haar stem, 



 

   
 

ze strekt haar handen omhoog. 
11 Nu uw pijlen flitsen en lichten, 
nu uw lans schittert en bliksemt, 
trekken zon en maan zich terug. 
12 Grimmig schrijdt u voort over de aarde, 
volken vertrapt u in toorn. 
13 Om uw eigen volk te redden trekt u uit, 
u komt tot redding van uw gezalfde. 
Het dak van de wetteloze slaat u stuk, 
u legt de fundamenten bloot tot de laatste steen. sela 
14 Met zijn eigen pijlen 
doorboort u de aanvoerder van de krijgers. 
Zij stormen aan om mij te breken, 
het doet ze plezier om in het geniep 
een arme stakker te verslinden. 
15 U rijdt over de zee met uw paarden, 
door het schuim van grote wateren. 
16 Ik hoorde dit alles en ik beefde vanbinnen, 
ik vernam het en mijn lippen trilden. 
Mijn botten werden aangevreten, 
ik stond te trillen op mijn benen, 
wachtend op de dag van het onheil, 
de dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel. 
17 Al zal de vijgenboom niet bloeien, 
al zal de wijnstok niets voortbrengen, 
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, 
al zal er geen koren op de akkers staan, 
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn 
en geen rund meer binnen de omheining – 
18 toch zal ik juichen voor de HEER, 
jubelen voor de God die mij redt. 
19 God, de HEER, is mijn kracht, 
hij maakt mijn voeten snel als hinden, 
hij laat mij over mijn bergen gaan. 
Voor de koorleider. Bij snarenspel. 

 
Lied:  Al zou de vijgenboom niet bloeien (Op Toonhoogte 140) 
 
 Al zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn, 

toch zal mijn beker overvloeien, want Jezus schenkt mij vreugdewijn. 
Al draagt ook de olijf geen vrucht en ontbreekt het koren op het veld 
met Hem heb ik geen kwaad te duchten die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld. 
 
Al loopt geen schaap meer in de weide en staat geen rund meer in de stal, 
toch zal ik mij in Hem verblijden, die is, die was en komen zal. 
Hij maakt mijn voeten als der hinden, zodat ik op mijn hoogten treed. 
'k Zal mij aan zijn beloften binden, en word met zijn gezag bekleed. 
 
Al kwellen ziekten, zorgen, machten, ik zal hen met Gods woord verslaan. 
Ik blijf zijn beeld in mij verwachten, al klaagt de boze mij ook aan. 
Nochtans, ja nochtans zal ik juichen: De HERE Here is mijn kracht, 
en ied're vijand zal zich buigen voor Hem die alles heeft volbracht. 

 
 
 
 
 



 

   
 

Overdenking 
 
 
 

Habakuk 3 vers 17-18 

 

 
Lied: Een toekomst vol van hoop (Sela) 
  
 In de nacht van strijd en zorgen 

Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 
 
Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 
 

U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 

 
U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 
 

U geeft een toekomst vol van hoop… 
 
U bent God, de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 
 

U geeft een toekomst vol van hoop… 
 
Bericht van overlijden 
 
Lied:  Gezang 91 vers 1 
 
 Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, 

of sterft zichzelf, wij zijn met Christus één. 
Wanneer wij leven, leven wij voor Hem, 
wanneer wij sterven, horen wij zijn stem. 
In leven en in sterven weten wij: 
wij zijn geborgen in zijn heerschappij. 

 
Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 



 

   
 

Collecte door Gerard Wildeboer (diaken) 
1e collecte: Hineni 
2e collecte: Kerkdienst en pastoraat  
3e collecte: PKN Kerk en Israël 

 
Lied: Op die dag (Opwekking 818) 
 
 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus 

Eenmaal heelt U iedere wond 
Heel de oude wereld verdwijnt 
De pijn voorbij 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus 
Eenmaal zal het duidelijk zijn 
Alle zorg en wanhoop verdwijnt 
De angst voorbij 
 

Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 

 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 
Kan genade heerlijker zijn 
En U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus 
Eenmaal is het vechten voorbij 
Dan zien we Uw macht en Uw pracht 
Op die dag 
 

Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 

 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 
Kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw 
Ja, U maakt ons anders en nieuw 
U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag 
 

Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 
En klinkt het overwinningslied 

 
Heenzending en zegen 
 
Samen zingen we 3x ‘Amen

 


