
 
 

Liturgie Openluchtdienst zondag 21 

augustus  

WK 288: Wees stil voor het aangezicht van 

God  

Wees stil voor het aangezicht van God, 

want heilig is de Heer. 

aanbid Hem met eerbied en ontzag 

en kniel nu voor Hem neer; 

die zelf geen zonde kent 

en ons genade schenkt. 

Wees stil voor het aangezicht van God, 

want heilig is de Heer. 

Wees stil, want de heerlijkheid van God 

omgeeft ons in dit uur. 

Wij staan nu op heilige grond, 

waar Hij verschijnt met vuur; 

een eeuwigdurend licht 

straalt van zijn aangezicht. 

Wees stil, want de heerlijkheid van God 

omgeeft ons in dit uur. 

 

Wees stil, want de kracht van onze God 

daalt neer op dit moment. 

De kracht van de God die vergeeft 

en ons genezing brengt; 

niets is onmogelijk 

voor wie gelooft in Hem. 

Wees stil, want de kracht van onze God 

daalt neer op dit moment. 

WK 460: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht 

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 

stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 

Door golven heen, door storm en nacht, 

leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 

Uw vrede diep, Uw liefde groot, 

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 

Mijn vaste rots, mijn fundament, 

U bent de grond waarop ik sta. 

 

WK 421: Als een hert dat verlangt naar 

water 

Als een hert dat verlangt naar water, 

zo verlangt mijn ziel naar U. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 

Aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

 

Als een hert dat verlangt naar water, 

zo verlangt mijn ziel naar U. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 

Aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

Stil gebed 

Votum en groet 

Psalm 36: 2 

Uw goedheid, HEER, is hemelhoog; 

Uw waarheid tot den wolkenboog; 

Uw recht is als Gods bergen; 

Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt, 

En zegent mens en beest, en doet 

Uw hulp nooit vrucht'loos vergen. 

Hoe groot is Uw goedgunstigheid! 

Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid! 

Hier wordt de rust geschonken; 

Hier 't vette van Uw huis gesmaakt; 

Een volle beek van wellust maakt 

Hier elk in liefde dronken. 

Wetlezing 

  



 
 

Psalm 51: 4 

Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel, 

Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen. 

Was mij geheel, zo zal ik witter wezen 

Dan sneeuw, die vers op 't 

aardrijk nederviel. 

Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd; 

Laat uit Uw mond 

mij stof tot blijdschap horen; 

Zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart 

verheugd, 

En in mijn geest de ware rust herboren 

Gebed  

Schriftlezing: Prediker 4:1-6,  

Markus 6:30-32 

Psalm 43: 5 en 4 

Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? 

Wat zijt g' onrustig in uw lot? 

Berust in 's HEEREN welbehagen; 

Hij doet welhaast uw heilzon dagen; 

Uw hoop herleev', naar Zijn gebod; 

Mijn redder is mijn God. 

Dan ga ik op tot Gods altaren, 

Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 

Dan zal ik, juichend, stem en snaren 

Ten roem van Zijne goedheid paren, 

Die, na kortstondig ongeneugt', 

Mij eindeloos verheugt 

Preek: Markus 6: 31a 

Psalm 62: 1 en 4 

Mijn ziel is immers stil tot God; 

Van Hem wacht ik een heilrijk lot; 

Hij immers zal mijn rotssteen wezen, 

Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, 

Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek: 

Ik zal geen grote wank'ling vrezen. 

 

Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil, 

Stel u gerust, zwijg Gode stil; 

Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken. 

Hij is mijn rots, mijn heil in nood, 

Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot; 

Ik zal noch wank'len, noch bezwijken. 

Gebed 

Psalm 73: 13 

Wien heb ik nevens U omhoog? 

Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, 

Op aarde nevens U toch lusten? 

Niets is er, waar ik in kan rusten. 

Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart 

Of bangen nood, mijn vlees en hart, 

Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 

Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 

Zegen 

WK: 445: Ik bouw op U 

Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser, 

niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 

Sterk in Uw kracht, gerust in Uw 

bescherming, 

ik bouw op U en ga in Uwe naam. 

Sterk in Uw kracht, gerust in Uw 

bescherming, 

ik bouw op U en ga in Uwe naam. 

 

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend 

en telkens meer moet ik Uw kracht 

verstaan. 

Toch rijst in mij een lied van overwinning, 

ik bouw op U en ga in Uwe naam. 

Toch rijst in mij een lied van overwinning, 

ik bouw op U en ga in Uwe naam. 

 

 

 

 



 
 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn 

Verlosser, 

gij voert de strijd, de huld' is u gewijd. 

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, 

in rust met U die mij hebt voortgeleid. 

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, 

in rust met U die mij hebt voortgeleid. 

WK 359: Vrede zij u 

Vrede zij u, vrede zij u, 

gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. 

Vrede zij u, vrede zij u, 

gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. 

 

Blijf in mijn vrede, blijf in mij, 

mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. 

Blijf in mijn vrede, blijf in mij, 

mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. 

 

Ontvang mijn Geest, Heilige Geest, 

Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. 

Ontvang mijn Geest, Heilige Geest, 

Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. 

 

 

 


