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Mededelingen



Stil gebed



Bemoediging en groet



Toelichting



Gebed om de Heilige Geest



Moment met de kinderen

(Maaike en Wouter)





HH.433  vers 1 - Stil mijn ziel wees stil

Stil mijn ziel wees stil,

en wees niet bang

voor de onzekerheid van morgen.

God omgeeft je steeds

Hij is er bij,  in je beproevingen en zorgen.
Refrein:

God, U bent mijn God

en ik vertrouw op U

en zal niet wank'len

Vredevorst vernieuw 

een vaste geest binnen in mij

die rust in U alleen



HH.433 vers 2

Stil mijn ziel wees stil

en dwaal niet af 

dwars door het dal zal Hij je leiden

stil, vertrouw op Hem

en hef je schild tegen de pijlen van verleiding
Refrein:

God, U bent mijn God

en ik vertrouw op U

en zal niet wank'len

Vredevorst vernieuw

een vaste geest binnen in mij

die rust in U alleen



HH.433 vers 3

Stil mijn ziel wees stil

en laat nooit los

de waarheid die je steeds omarmd heeft

wacht wacht op de Heer

de zwartste nacht 

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
Refrein: (2x):

God, U bent mijn God

en ik vertrouw op U

en zal niet wank'len

Vredevorst vernieuw  een vaste geest binnen in mij

Ik rust in U alleen.





Bijbellezing
Zacharia 12 : 8 – 13 : 1(HSV)

8Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem 

beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als 

David zijn, en het huis van David zal zijn als goden, als 

de Engel van de HEERE voor hun ogen.

Belofte van de Geest van de genade
9Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken 

die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen.
10Maar over het huis van David en over de inwoners 

van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van 

de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die 

zij doorstoken hebben. 



Bijbellezing
Zacharia 12 : 8 – 13 : 1(HSV)

Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de 

rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem 

bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een 

eerstgeborene.
11Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, 

zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal 

van Megiddo.
12Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk: 

het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun 

vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van 

Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk,



Bijbellezing
Zacharia 12 : 8 – 13 : 1(HSV)

13het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun 

vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simeï

afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk,
14al de overige geslachten: elk geslacht afzonderlijk en 

hun vrouwen afzonderlijk.

131Op die dag zal er een bron geopend worden voor 

het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem 

tegen de zonde en tegen de onreinheid.



OVERDENKING

n.a.v. Zacharia 12 : 10 – 13 : 1



Zingen

Wat de toekomst brengen 
moge… 

op melodie The Rose

door

Lotte, Annabelle en Erik

OLislagers



LBgz.293 vers 1

1 Wat de toekomst brengen moge,

mij geleidt des Heren hand;

moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;

Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen

met een rustig, kalme moed!



LBgz.293 vers 2

2 Heer, ik wil uw liefde loven,

al begrijpt mijn ziel U niet.

Zalig hij, die durft geloven,

ook wanneer het oog niet ziet.

Schijnen mij uw wegen duister,

zie, ik vraag U niet: waarom?

Eenmaal zie ik al uw luister,

als ik in uw hemel kom!



LBgz.293 vers 3

3 Laat mij niet mijn lot beslissen:

zo ik mocht ik durfde niet.

Ach, hoe zou ik mij vergissen,

als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behandlen,

dat alleen de weg niet vindt:

neem mijn hand in uwe handen

en geleid mij als een kind.



LBgz.293 vers 4

4 Waar de weg mij brengen moge,

aan des Vaders trouwe hand,

loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land.



Bericht van overlijden



Voorbede, danken en 

gezamenlijk Onze Vader



Zegen



Orgelspel 

Erik Olislagers 


