
 

 
 
 
 
 
 

Liturgie voor de morgendienst op zondag 29 mei  

Hoelang nog…… en ondertussen 
Psalm 94 
 
 
Aanvang: 9.30u / (Proefdienst type B) 
Voorganger: ds. Wijgert Teeuwissen 
Organist: dhr. Roel Jongeneel 
Met medewerking van; Glorify & Ruben 
 
 
Inleidende muziek… [terwijl de mensen binnenkomen] 
 

• Muzikale intro: “40” [U2] 
 

 
I waited patiently for the Lord 
He inclined and heard my cry 
He lift me up out of the pits 
Out of the miry clay 
 
I will sing, sing a new song 
I will sing, sing a new song 
 
How long to sing this song? 
How long to sing this song? 
How long, how long, how long 
How long to sing this song? 
 
He set my feet upon a rock 
And made my footsteps firm 
Many will see 
Many will see and hear 
 
I will sing, sing a new song 
I will sing, sing a new song 
(Sing it!) 
 
How long to sing this song? 
How long to sing this song? 
How long, how long, how long 
How long to sing this song? 
 

 
Ik wachtte geduldig op de Heer 
Hij neigde en hoorde mijn kreet 
Hij tilt me op uit de put 
Uit de modderige klei 
 
Ik zal zingen, een nieuw lied zingen 
Ik zal zingen, een nieuw lied zingen 
 
Hoe lang moet je dit lied zingen? 
Hoe lang moet je dit lied zingen? 
Hoe lang, hoe lang, hoe lang? 
Hoe lang moet je dit lied zingen? 
 
Hij zette mijn voeten op een rots 
En maakte mijn voetstappen stevig 
Velen zullen het zien 
Velen zullen zien en horen 
 
Ik zal zingen, een nieuw lied zingen 
Ik zal zingen, een nieuw lied zingen 
(Zing het!) 
 
Hoe lang moet je dit lied zingen? 
Hoe lang moet je dit lied zingen? 
Hoe lang, hoe lang, hoe lang? 
Hoe lang moet je dit lied zingen? 
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• Welkom [ouderling van dienst: br. Samgar Oudshoorn] 
- vrijwilliger(s) om bloemengroet weg te brengen 
 

o Psalm 28:1, 4 [DNP 2021] 
 
1. Mijn God, wat voel ik me verloren. 
Mijn rots, ik roep, kunt U me horen? 
Als U blijft zwijgen is mijn leven 
aan graf en stilte prijsgegeven. 
Uw tempel is mijn toevluchtsoord; 
laat merken, HEER, dat U mij hoort. 
 

4. Mijn kracht, mijn schild, mijn hartsvertrouwen 
is God, mijn rots om op te bouwen. 
U leidt uw volk daadkrachtig verder; 
hun burcht bent U, hun goede herder. 
HEER, draag de schapen die U weidt. 
Geef zegen tot in eeuwigheid. 

• Stilte… [persoonlijke voorbereiding] 
 

• ‘Onze hulp’ 
Groet 

 
o “Toen ik bijna viel” – Psalm 94 [Psalmen voor Nu] 

- … een eigentijdse muzikale versie van de tekst van Ps. 94 → om te luisteren… / misschien met 

je Bijbeltje (of app 😉) ernaast… 
 
God van recht en straf, 
God van recht en straf, 
kom op met de hitte van de zon, 
kom toch van die troon, 
Rechter van de aarde, 
geef die trotse praters hun verdiende loon. 
 
Blijft U zwijgen, Heer? 
Hoelang hoort U hen nog aan, 
hoelang krijgen zij het woord? 
Zij vertellen trots  
van hun slechte daden; 
en hun lijfspreuk is: Geen God en geen gebod. 
 
Weduwen en wezen, mensen zonder vaderland 
worden door hen afgeslacht; 
zij mishandelen uw volk. 
Heer, uw eigen mensen worden door hen doodgetrapt. 
Weet U wat ze zeggen, Heer, 
dat U toch niet kijkt en toch niet luistert. 
 
Wat zijn jullie dom  
– ongelooflijk – denk eens na 
en gebruik eens je verstand: 
kan de Heer niet zien, 
kan de Heer niet horen? 
God, die zelf je oren en je ogen schiep. 
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Spreekt de God van recht en oordeel nu geen vonnis uit? 
Hij, die alle volken leidt 
en die Adam onderwijst. 
Zal die God niet weten wat er in de mensen huist? 
Hij kijkt door hun plannen heen: 
het zijn hersenschimmen, luchtkastelen. 
 
Wanneer nu een mens uw goede wet niet lezen wil, 
mag hij spreken van geluk, 
want U wijst hem Zelf terecht. 
Vol vertrouwen zit hij zelfs de kwade dagen uit; 
en intussen wacht het graf 
voor een mens die niets van U wil leren. 
 
Nooit laat God ons vallen, 
want het onrecht wordt verbannen 
en het recht zal weer regeren; 
feest voor wie de wet omhelzen. 
 
Wie kon ik vertrouwen? 
Als U mij niet had geholpen, 
woonde ik nu in het donker, 
in het donker bij de doden. 
 
Toen ik bijna viel, Heer, 
heeft uw liefde mij gedragen. 
Toen ik stikte in de zorgen, 
liet uw troost mij ademhalen. 
 
Wilt U echt naast zulke foute rechters zitten, Heer? 
Ook al roemen ze uw wet, 
zij mishandelen het recht. 
Wie onschuldig is, wordt door die rechters aangeklaagd, 
achtervolgd en afgemaakt; 
is er weer een bloed zien, bloed zien vloeien. 
 
U beschermt mij, Heer, 
nergens ben ik veiliger; 
maar wie schuldig is, loopt vast, 
want God rekent af 
met die slechte mensen; 
God laat slechte mensen zwijgen als het graf.  
 

 
GODS GOEDE GEBOD 
- … die goede wet van God speelt dus best een grote rol in Ps. 94… / voor Hem horen ‘recht’ en 

‘heilig’ bij elkaar → een stukje uit Lev. 19. 
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We lezen: Leviticus 19: 1-4, 9-18 [NBV21] 
 

191De HEER zei tegen Mozes: 2‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees heilig, want Ik, 
de HEER, jullie God, ben heilig. 
3Toon ontzag voor je moeder en je vader, en neem steeds mijn sabbat in acht. Ik ben de HEER, 
jullie God. 
4Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de HEER, jullie God. 
 
9Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat 
blijft liggen niet bijeen. 10En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog 
eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en 
de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God. 
 
11Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. 12Leg geen valse eed af als je bij mijn NAAM 
zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de HEER. 
 
13Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag 
uit. 14Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een 
blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER. 
 

15Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek onaanzien-lijken niet voor en zie 
machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. 16Breng het leven 
van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de HEER. 
 

17Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording 
en laad niet omwille van een ander schuld op je. 18Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar 
heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER. 
 
- … en we zingen als lied van toewijding aan God:  
 

o Psalm 97: 3, 4 [DNP 2021] 
 
3. Vereer de HEER alleen! 
Wie aan een god van steen 
zichzelf wil toevertrouwen, 
zal dat daarna berouwen. 
Sion is blij en zegt: 
Hij is een God van recht. 
Geen tweede is als Hij, 
zo machtig en zo vrij, 
die ieder pleit beslecht. 
 

4. Jij die God liefhebt, haat 
hartgrondig al het kwaad. 
Wie zoeken naar het goede 
zal Hij altijd behoeden. 
Op vrienden van de HEER 
daalt licht en vreugde neer. 
Wees blij, jij die Hem kent, 
die graag rechtvaardig bent; 
bewijs Hem vrolijk eer. 

 
DIENST VAN HET WOORD 

• Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord 
 

• Bijbelklas-moment  
- “Het geloof van Abraham” 
- … wachten duurt lang… 
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o “Ik wil even bij U komen” [Opw4Kids 334 / NOTH 521] 

 
Ik wil even bij U komen, 
in de stilte, heel alleen. 
Even uit de drukte, 
weg van iedereen. 
U kent mijn gedachten, 
mijn zorgen, groot en klein. 
Maar het mooiste is dat ik 
bij U mezelf mag zijn. 
 
Refrein: 
U bent mijn vriend, 
U laat me nooit alleen. 
U bent mijn vriend, 
slaat uw armen om me heen. 
Iedere dag van mijn leven, 
op de weg die ik zal gaan, 
kan ik op U vertrouwen, 
U zult altijd naast me staan. 
 
Ik wil even bij U komen, 
in de stilte, heel alleen. 
Even uit de drukte, 
weg van iedereen. 
Ik kniel aan uw voeten, 
met eerbied en ontzag 
en vol dankbaarheid omdat 
ik bij U komen mag. 
 
(Refrein 2x) 
 
Kan ik op U vertrouwen, 
U zult altijd naast me staan. 
 
- lantaarn mee 
 

• Schriftlezing: Psalm 94 [NBV21] 
- … samen met Loes van Maren; in de psalm zitten nl. twee ‘adressen’: de dichter richt zich tot 

God (dat leest Loes) en ook tot de mensen om zich heen (dat lees ik)  
 

941God van vergelding, HEER, 
God van vergelding, verschijn in luister. 
2Verhef U, rechter van de aarde, 
geef de hoogmoedigen hun loon. 
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3Hoe lang nog zullen de wettelozen, HEER, 
hoe lang nog zullen de wettelozen juichen, 
4de onrechtvaardigen het hoogste woord 
voeren en trotse taal uitslaan? 
 
5Zij vertrappen uw volk, HEER, 
onderdrukken uw liefste bezit, 
6zij doden weduwen en wezen, 
brengen vreemdelingen om. 
 

7‘De HEER ziet het niet,’ zeggen ze, 
‘de God van Jakob merkt toch niets.’ 

 
8Kom tot inzicht, onverstandigen. 
Dwazen, worden jullie ooit wijs? 
9Hij heeft het oor geplant – zou Hij niet horen? 
het oog gevormd – zou Hij niet zien? 
 
10Hij die de volken onderricht geeft 
en de mens kennis schenkt – zou Hij niet straffen? 
11De HEER kent de mensen, 
niet meer dan lucht zijn hun gedachten. 

 

12Gelukkig de mens, HEER, die U onderricht, 
die U onderwijst in uw wetten. 
13Hij zal rust vinden in kwade dagen, 
terwijl voor de wettelozen een kuil wordt gegraven. 

 

14Nee, de HEER zal zijn volk niet verstoten, 
zijn liefste bezit niet verlaten. 
15De rechtspraak voegt zich weer naar het recht, 
de oprechten van hart sluiten zich aan. 
 
16Wie treedt voor mij op tegen die onrechtvaardigen, 
wie beschermt mij tegen die schurken? 
17Had de HEER mij niet geholpen, 
dan woonde ik al in de stilte van het graf. 

 
18Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, 
hield uw trouw mij staande, HEER. 
19Toen ik door zorgen werd overstelpt, 
was uw troost de vreugde van mijn ziel. 
 
20Kiest U de kant van verdorven rechters, 
die onheil stichten in naam van de wet? 
21Ze spannen samen tegen de rechtvaardigen 
en veroordelen onschuldigen ter dood! 
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22De HEER is mijn burcht geworden, 
mijn God de rots waarbij ik schuil. 
23Hij geeft de schuldigen het loon dat zij verdienen, 
om hun onrecht brengt Hij hen tot zwijgen, 
de HEER, onze God, brengt hen voorgoed tot zwijgen. 

 
o Psalm 94: 1, 2, 4 [DNP 2021] 

 
1. God van vergelding, laat U horen! 
Verschijn in glorie, treed naar voren. 
Berecht de trotse mensen toch. 
Hoelang, HEER, hoelang duurt het nog, 
het goddeloze feestgejuich 
van dat zelfingenomen tuig? 
 

2. Ze richten, HEER, met grove zonden 
uw volk, uw eigendom, te gronde. 
Ze voeden vreemdelingenhaat, 
vermoorden vrouw en kind op straat. 
Ze spotten: ‘Niemand die het ziet; 
de God van Jakob merkt het niet.’ 

4. Gelukkig wie zich wil bekeren, 
wie van uw straffen graag wil leren. 
U biedt hem rust en vrede aan, 
maar dwazen zal het slecht vergaan. 
Nooit zegt U, HEER, uw volk vaarwel; 
Uzelf staat in voor rechtsherstel. 
 
 

 

• Verkondiging: “Hoelang nog… en ondertussen…” 
 
o We luisteren naar “Rise Up” – Psalm 94 [Sons of Korah] 
 

 
Oh, Lord, Who avenges! 
Oh, God, Who avenges! 
 
Shine forth! 
Shine forth! 
 
Rise up! 
 
Oh Judge of the earth 
Give the proud what they deserve! 
Oh Judge of the earth 
How long will the evil one triumph? 
 
They pour out arrogant words! 
All evil doers are full of boasting! 
 
Shine forth! Shine forth! 
Rise up! 
 

 
O Heer, die wreekt! 
O God, die wreekt! 
 
Toon uw luister! 
Toon uw luister! 
 
Sta op! 
 
O, Rechter van de aarde, 
geef de trotsen wat ze verdienen! 
O, Rechter van de aarde, 
hoe lang zal de boze zegevieren? 
 
Ze storten arrogante woorden uit! 
Alle boosdoeners zijn vol opschepperij! 
 
Schijn voort! Schijn voort! 
Sta op! 
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Oh Judge of the earth 
They crush us in the dirt! 
Oh Judge of the earth 
They oppress Your precious inheritance! 
 
Oh Judge of the earth 
They crush us in the dirt! 
Oh Judge of the earth 
They slay the widow and the alien! 
They murder the fatherless! 
 
They say You don't see see see! 
And that You pay no heed hee heed! 
They say You don't see see see! 
And that You pay no heed hee heed! 
They say You don't see see see! 
 
Take heed you senseless ones, you fools! 
When will you understand you fools? 
Does the God Who teaches man all things 
not know? 
Does He not know? 
 
Does the God Who made the ear not hear? 
Does the God Who formed the eye not see? 
Does the God Who disciplines nations never 
punish? 
Does He not judge? 
 
Take heed you senseless ones, you fools! 
When will you understand you fools? 
Does the God Who teaches man all things 
not know? 
Does He not know? 
 
Does the God Who made the ear not hear? 
Does the God Who formed the eye not see? 
Does the God Who disciplines nations never 
punish? 
Does He not judge? 
 
Rise up! 
 
Oh Judge of the earth 
Listen to their words!! 
Oh Judge of the earth 
How long will the evil one triumph?? 
The Lord knows the thoughts of man! 
He knows that they are futile! 

O, Rechter van de aarde, 
ze verpletteren ons in het vuil! 
O, Rechter van de aarde, 
ze onderdrukken Uw kostbare erfenis! 
 
O, Rechter van de aarde, 
Ze verpletteren ons in het vuil! 
O, Rechter van de aarde, 
ze doden de weduwe en de vreemdeling! 
Ze vermoorden de vaderlozen! 
 
Ze zeggen dat U ‘t niet ziet; 
en dat U er geen acht op slaat! 
Ze zeggen dat U ’t niet ziet; 
en dat U er geen acht op slaat! 
Ze zeggen dat U ’t niet ziet! 
 
Pas op, stommelingen, dwazen! 
Wanneer zullen jullie begrijpen, dwazen? 
Weet de God die de mens alle dingen 
onderwijst, het niet? 
Weet Hij het niet? 
 
Zou de God die het oor schiep, niet horen? 
Zou de God die het oog vormde, niet zien? 
Zou de God die naties terechtwijst, nooit 
straffen? 
Zou Hij niet oordelen? 
 
Pas op, stommelingen, dwazen! 
Wanneer zullen jullie begrijpen, dwazen? 
Weet de God die de mens alle dingen 
onderwijst, het niet? 
Weet Hij het niet? 
 
Zou de God die het oor schiep, niet horen? 
Zou de God die het oog vormde, niet zien? 
Zou de God die naties terechtwijst, nooit 
straffen? 
Zou Hij niet oordelen? 
 
Sta op! 
 
O, Rechter van de aarde, 
luister naar hun woorden!! 
O, Rechter van de aarde, 
Hoe lang zal de boosaardige zegevieren? 
De Heer kent de gedachten van de mens! 
Hij weet dat ze leeg zijn! 



 

 
Hoelang nog… en ondertussen…  –  9 

 
They say You don't see see see! 
And that You pay no heed hee heed! 
They say You don't see see see! 
And that You pay no heed hee heed! 
They say You don't see! 
 

 
Ze zeggen dat U ‘t niet ziet; 
en dat U er geen acht op slaat! 
Ze zeggen dat U ’t niet ziet; 
en dat U er geen acht op slaat! 
Ze zeggen dat U ’t niet ziet! 
 

 
 
ONS ANTWOORD IN GAVEN EN GEBEDEN 

 

• Dankgebed en voorbede 
- … samen met Marc Bossenbroek (Kerkelijk werker Markt 10_diaconaat/evangisatie- en 

jeugdwerk) 
- weekbrief 
- …  

 

• Aandacht voor het geven onze gaven 
1. eredienst 
2. diaconaal werk (Marc Bossenbroek) 
3. Bible League (Bijbels, bijbelstudiemateriaal, lees- & schrijfonderwijs) 
 

o Gezang 409: 1, 4, 5 [LB 1973]  
 
1. Laat ons de Heer lofzingen, 
juicht, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zijn woord. 
Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 
 

4. Daarom dan niet versagen, 
maar moedig verder gaan! 
De Heer doet redding dagen, 
Hij trok uw lot zich aan. 
Wie lijdt, - God zal het merken, 
't is alles Hem bekend; 
Hij zal zijn kindren sterken 
met woord en sakrament.

5. Daarom lof zij de Here, 
in wie ons heil bestaat, 
Hem die ons toe wou keren 
zijn liefelijk gelaat. 
Hij moge ons behoeden, 
elkander toegewijd, 
en schenke ons al 't goede 
nu en in eeuwigheid. 
 
 

• Zegen 
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o “How long” [Bifrost Arts]  

 
 
How long? Will You turn Your face away? 
How long? Do You hear us when we pray? 
On and on, still we walk this pilgrim way -  
How long? 
 
How long 'til Your children find their rest? 
How long 'til You draw them to Your breast? 
We go on holding to Your promises - How long? 
 
 
'Til You wipe away the tears from ev'ry eye 
'Til we see our home descending from the sky 
Do we wait in vain? 
Jesus, give us hope again! 
 
How long 'til Your word will still the storm? 
How long 'til You bare Your mighty arm? 
How we groan 'til You snatch us from the thorns - 
How long? 
 
'Til You wipe away the tears from ev'ry eye 
'Til we see our home descending from the sky 
Do we wait in vain? 
Jesus, give us hope again! 
 
How long? Sweet the dawn that ends the race. 
How long? Weak our hearts but strong our legs. 
Looking on - great that cloud of witnesses! How long? 
 
'Til You wipe away the tears from ev'ry eye 
'Til we see our home descending from the sky 
Do we wait in vain? 
Jesus, give us hope again! 
 

 
Hoe lang? Zult U uw gezicht afwenden? 
Hoe lang? Hoort U ons als we bidden? 
Steeds verder, nog steeds lopen we deze pelgrimsweg - 
Hoe lang? 
 
Hoe lang duurt het voordat uw kinderen hun rust vinden? 
Hoe lang duurt het voordat U ze tegen uw borst aan 
trekt? 
We blijven vasthouden aan uw beloften - Hoe lang? 
 
Totdat U de tranen uit elk oog wegveegt. 
Tot we ons thuis uit de lucht zien neerdalen. 
Wachten we tevergeefs? 
Jezus, geef ons weer hoop! 
 
Hoe lang, tot uw woord de storm zal stillen? 
Hoe lang duurt het voordat U uw machtige arm ontbloot? 
Hoe we kreunen tot U ons van de doornen grijpt -  
Hoe lang? 
 
Totdat U de tranen uit elk oog wegveegt. 
Tot we ons thuis uit de lucht zien neerdalen. 
Wachten we tevergeefs? 
Jezus, geef ons weer hoop! 
 
Hoe lang? Zoet de dageraad die de wedstrijd beëindigt. 
Hoe lang? Maak ons hart gewillig en sterk onze benen. 
Toekijken - geweldig die wolk van getuigen! Hoe lang? 
 
Totdat U de tranen uit elk oog wegveegt. 
Tot we ons thuis uit de lucht zien neerdalen. 
Wachten we tevergeefs? 
Jezus, geef ons weer hoop! 
 

 


