
Liturgie voor het zangkwartiertje aansluitend aan de dienst van 

zondagavond 24 oktober 2021 om 20.00 uur in de Hervormde Gemeente te 

Meerkerk 

 

Zingen: Weerklank lied 233 vers 1 en 2 

Een vaste burcht is onze God, 

een toevlucht voor de zijnen! 

Al drukt het leed, al dreigt het lot, 

Hij doet zijn hulp verschijnen! 

De vijand rukt vast aan 

met opgestoken vaan; 

hij draagt zijn rusting nog 

van gruwel en bedrog, 

maar zal als kaf verdwijnen! 

 

Geen aardse macht begeren wij, 

die gaat welras verloren. 

Ons staat de sterke Held ter zij, 

dien God ons heeft verkoren. 

Vraagt gij zijn naam? Zo weet, 

dat Hij de Christus heet, 

Gods eengeboren Zoon, 

verwinnaar op de troon: 

de zeeg’ is ons beschoren! 

 

Zingen: Weerklank lied 439 vers 1-4 

Heer, U bent mijn leven, 

de grond waarop ik sta. 

Heer, U bent mijn weg, 

de waarheid die mij leidt. 

Uw woord is het pad, 

de weg waarop ik ga, 

zolang U mij adem geeft, 

zolang als ik besta. 

Ik zal niet meer vrezen, 

want U bent bij mij. 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 



’k Geloof in U, Heer Jezus, 

geboren uit de maagd, 

eeuw’ge Zoon van God, 

die mens werd zoals wij. 

U die stierf uit liefde, 

leeft nu onder ons: 

één met God de Vader 

en verenigd met uw volk; 

tot de dag gekomen is 

van uw wederkomst, 

dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 

 

Heer, U bent mijn kracht, 

de Rots waarop ik bouw. 

Heer, U bent mijn waarheid, 

de vrede van mijn hart. 

En niets in dit leven 

zal ons scheiden, Heer; 

zo weet ik mij veilig, 

want uw hand laat mij nooit los. 

Van wat ik misdaan heb, 

heeft U mij bevrijd 

en in uw vergeving leef ik nu. 

 

Vader van het leven, 

ik geloof in U. 

Jezus, de Verlosser, 

wij hopen steeds op U. 

Kom hier in ons midden, 

Geest van liefd’ en kracht, 

U die via duizend wegen 

ons hier samen bracht; 

en op duizend wegen 

zendt U ons weer uit, 

om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 

 



Zingen: Weerklank lied 615 (2x) 

’k Stel mijn vertrouwen 

op de Heer, mijn God. 

Want in zijn hand 

ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, 

zijn vrede woont in mij. 

’k Zie naar Hem op en ’k weet: 

Hij is mij steeds nabij! 

 

Gedicht 

 

Zingen: Weerklank lied 471 vers 1, 2 en 4 

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! 

 

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! 

 

Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen 

naar het onbekende land. 

 

 



Zingen: Weerklank lied 451 vers 1, 2 en 3 

Leer ons uit geloof te leven, 

Heer, ons hart aan U te geven, 

rustend op geen ander woord 

dan vanuit uw Woord gehoord. 

Leer ons steeds op U te bouwen, 

door uw Geest U te vertrouwen, 

elke dag de weg te gaan 

achter Jezus Christus aan. 

 

Leer ons uit de hoop te leven, 

met het hoofd omhoog geheven 

uitziend naar de komst van Hem, 

lettend op zijn woord en stem. 

Leer ons tegen zonden strijden 

en aan U ons leven wijden 

in gezin en maatschappij, 

werk en kerk, getrouw als Hij. 

 

Leer ons uit de liefde leven, 

ons geheel aan U te geven. 

Op de plaats waar U ons stelt, 

wordt uw lof door ons vermeld. 

Leer ons trouw uw Naam belijden, 

mensen helpen in hun lijden. 

Laat ons zo oprecht en rein 

toonbeeld van uw liefde zijn. 


