
Zondag 20 november 2022 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur 
De Ganskuijl 105, Amersfoort 

 
 Voorganger:  Ds F Gerkema, Amersfoort 
 Ouderling:  Anneke vd Kerk 
 Diaken:  Ite Weide, Francien Bijlenga 
 Muziekteam:  Jiska de Graaf 
 Geluid:   Wim vd Lingen 
 Koster:   Jacques Pilon, Sjaan Jansen 
 Beamer:  Ron Boerma 
 Bijbellezer:  Eva Heemskerk 
 Kindermoment: Peter Breman 
 Bijzonderheden: Voleindingszondag 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• Welkom en mededelingen       Anneke 
 

• Liedblok  Opw 818: Op die dag  
Opw 790: God is mijn herder 

 

• Stilte 
 

• Zingen:   HH 495: Onze hulp 
 

• Gebed 
 

• Gedachtenismoment voor Jan Bloemendal, voor hen die stierven door onrecht en 
oorlog, voor de omgekomen bouwvakkers in Qatar en voor anderen overledenen. 

 

• Zingen:  De mensen die we missen – Sela 
 

• Gedenken Jan Bloemendal, aansteken kaars    Jeanette 
 

• Zingen:  Psalm 134: 3 (Oude berijming) 
 

• Muziek combo: iedereen heeft gelegenheid overledenen te herdenken door een 
waxinelichtje aan te steken en in een hart op het podium te leggen 

 

• Zingen:  Dit is mijn troost (melodie LvdK 75) 
 

• Dankgebed 
 

• Kindermoment        Peter 
 

• Kinderlied:  KO308: Wat is het geweldig 
 

• Kinderen t/m groep 8 gaan naar de bijbelklassen  



 

• Schriftlezing:  Psalm 56      Eva 
     

• Zingen:   Overnodig 56: Heer mijn hart komt tot stilte in U 
 

• Preek 
 

• Zingen:  HH 460: Ik ben 
 

• Dankzegging en voorbede       Anneke 
 

• Kinderen komen terug van de bijbelklassen 
 

• Collecte:   Stichting Dome en Gastvrij Leusden 
 

• Zingen:   LvdK 300: 1, 4 en 6 
 

• Zegen 
 

• Amenlied:  Opw 602: Vrede van God 
 
 
Tekst: Jaap Zijlstra 

Melodie: Wie maar de goede God laat zorgen 

 

1. Dit is mijn troost, ik ben geborgen 

in God die mijn ontfermer is, 

hij kent mijn droefheid en mijn zorgen, 

mijn moeite kent hij, mijn gemis. 

 Het is zijn wonderlijke trouw 

waar ik met heel mijn hart op bouw. 

 

2. God heeft tot vreugde ons geschapen 

en niet tot vrees en treurigheid, 

 hij zal een nieuwe wereld maken, 

dan is de rampspoed uit de tijd. 

Wie liefdevol de Heer verwacht, 

schenkt hij een lofzang in de nacht. 

 

3. Gods weg is hoger dan mijn wegen, 

ik leg mijn kleine mensenhand 

omdat ik hunker naar zijn zegen 

in zijn getrouwe vaderhand – 

mijn Vader, hij verlaat mij niet, 

hij is mijn licht, hij is mijn lied. 
 



 
 
 
Heer, mijn hart komt tot stilte in U 

 

Overnodig 56 

tekst en melodie: K. Heizmann 

vertaling:  A.F. Troost 

 

 
 

 

1. Heer, mijn hart komt tot stilte bij U, 

want ik weet om mij heen uw sterke hand 

in het donker dal van angst 

zal ik in uw hand geborgen zijn. 

Heer, mijn hart komt tot stilte bij U. 

 

2. Heer, mijn hart komt tot stilte bij U, 

U alleen bent mijn God, mijn hulp, steeds weer. 

Wie U aanroept, die ontvangt 

uit de rijkdom van uw heerlijkheid. 

Heer, mijn hart komt tot stilte bij U. 

 

3. Heer, mijn hart komt tot stilte bij U,  

want ik weet: U geleidt mij waar U wilt,  

kent mijn weg van stap tot stap, 

U behoedt mijn leven dag en nacht. 

Heer, mijn hart komt tot stilte bij U. 

 

4. Heer, mijn hart komt tot stilte bij U,  

want ik weet: U bent bij mij, richt mij op 

zoals regen dorstig land 

laat herleven en weer bloeien doet. 

Heer, mijn hart komt tot stilte bij U. 



 
 


