
Avonddienst 25-09-2022 – 18.30 uur 

Thema : Vol van de Geest 

 

Schriftlezing : Micha 3 

Tekst : Micha 3 : 8 Ik daarentegen ben vol van de kracht 

van de Geest van de HEERE, van recht 

en heldenmoed, om Jakob zijn overtreding 

te verkondigen en Israël zijn zonde. 

 

Weerklank Psalm 22 : 1 

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 

waarom zijt Gij tot redding niet nabij ? 

Hoort Gij dan niet mijn bitter noodgeschrei, 

mijn angstig vragen ? 

Mijn God, hoe ik bij dag ook moge klagen, 

Gij antwoordt niet; en ook in lange nachten 

vind ik geen rust, geen antwoord op mijn klachten. 

Hoort Gij dan niet ? 

 

Weerklank 195 

Heilige Geest van God, 

vul opnieuw mijn hart. 

Heilige Geest van God, 

vul opnieuw mijn hart. 

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. 

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 

 



Weerklank 203: 4 en 5 

O Heilige Geest, o heilige God, 

doe ons geloven ondanks spot. 

Het kruis is vaak een ergernis, 

dus leer ons wat getuigen is, 

O Heilige Geest, o heilige God, 

 

O Heilige Geest, o heilige God, 

wij zoeken vaakhet aards genot. 

Versterk ons in die felle strijd 

en leid ons naar uw zaligheid, 

O Heilige Geest, o heilige God, 

 

Psalm 82: 2 en 3 

Toont aller goden God te vrezen; 

Doet recht aan armen en aan wezen; 

Rechtvaardigt hem, die billijk klaagt, 

Verdrukt of arm uw hulpe vraagt; 

Verlost geringen uit hun lijden, 

En wilt behoeftigen bevrijden; 

Rukt z' uit der goddelozen hand; 

Gerechtigheid verhoogt een land. 

 

Maar ach, hier is het recht vergeten; 

Men heeft noch kennis noch geweten; 

Men wandelt in de duisternis; 

Het wankelt al, wat zeker is; 



Dies ziet men 's aardrijks grondvest beven. 

'k Heb wel voorheen u d' eer gegeven, 

Dat Ik u goden heb genoemd, 

En als Gods kinderen geroemd! 

 

Psalm 75: 2, 3 en 4 

Als ik 't ambt ontvangen zal, 

Wil ik, volgens eed en plicht, 

Altoos recht doen in 't gericht. 

Land en volk was in verval; 

Maar zijn pijlers steld' ik vast, 

Tegen woed' en overlast. 

 

Tot het dom en dwaas geslacht 

Zeid' ik: "Wees niet zinneloos"; 

Tot de snoden; "Weest niet boos, 

Dat gij hoornen, sterk van kracht, 

Woedende naar boven steekt, 

En met stijven halze spreekt." 

 

Geen geval, geen zorg, geen list, 

Oost, noch west, noch zandwoestijn, 

Doet ons meer of minder zijn: 

God is rechter, die 't beslist; 

Die, als aller Oppervoogd, 

Deez' vernedert, dien verhoogt. 

 



Psalm 118: 3 en 7 

Ik werd benauwd van alle zijden, 

En riep den HEER ootmoedig aan. 

De HEER verhoorde mij in 't lijden, 

En deed mij in de ruimte gaan. 

De HEER is bij mij, 'k zal niet vrezen; 

De HEER zal mij getrouw behoên; 

Daar God mijn schild en hulp wil wezen, 

Wat zal een nietig mens mij doen? 

 

De HEER is mij tot hulp en sterkte; 

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang; 

Hij was het, die mijn heil bewerkte, 

Dies loof ik Hem mijn leven lang. 

Men hoort der vromen tent weergalmen 

Van hulp en heil ons aangebracht; 

Daar zingt men blij, met dankb're psalmen: 

"Gods rechterhand doet grote kracht." 


