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BEVEEL GERUST UW WEGEN… 
 

ORDE VAN DIENST 
 

Praeludium voor orgel 

 

Fallt mit Danken, fallt mit Loben  
Openingskoor uit Cantate 4 van het Weihnachtsoratorium (Am Neujahrstag) BWV 248 

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Orgel 

 

Koraalbewerking ‘Befiehl du deine Wege’ 
Samuel de Lange jr. (1811 – 1884) 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 
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PSALM VOOR HET NIEUWE JAAR: GODS BEWARING 

 

Psalm 121 vers 1 (gezongen) 

1. ‘k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 

vanwaar ik dag en nacht 

des Hoogsten bijstand wacht. 

Mijn hulp is van de HEER alleen, 

Die hemel, zee en aarde 

eerst schiep, en sinds bewaarde. 

 

Psalm 121 vers 3 tot 6 (gelezen) 
3Hij zal uw voet niet laten wankelen, 

uw Bewaarder zal niet sluimeren. 
4Zie, de Bewaarder van Israël 

zal niet sluimeren of slapen. 
5De HEERE is uw Bewaarder, 

de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. 
6De zon zal u overdag niet steken, 

de maan niet in de nacht. 
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Psalm 121 vers 4 (gezongen) 

4. De HEER zal u steeds gadeslaan, 

opdat Hij in gevaar, 

uw ziel voor ramp bewaar'; 

De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 

en waar g' u heen moogt spoeden, 

zal eeuwig u behoeden. 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Lied Psalm 84 vers 3 en 6 

 

3. Welzalig hij, die al zijn kracht 

en hulp alleen van U verwacht, 

die kiest de welgebaande wegen; 

steekt hen de hete middagzon 

in 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 

en stort op hen een milden regen, 

een regen, die hen overdekt, 

verkwikt, en hun tot zegen strekt. 

 

6. Want God de HEER, zo goed,zo mild, 

is t' allen tijd een zon en schild; 

Hij zal genaad' en ere geven; 

Hij zal hun 't goede niet in nood 

onthouden, zelfs niet in de dood, 

die in oprechtheid voor Hem leven. 

Welzalig, HEER, die op U bouwt, 

en zich geheel aan U vertrouwt.
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Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezingen: Psalm 37 / Romeinen 8 [HSV] 

 

Psalm 37 vers 1 tot en met 6: Alleen God schenkt heil 

 
1Een psalm van David. 

 

Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, 

benijd niet wie onrecht doen. 
2Want als gras zullen zij snel verdorren, 

als groene grasscheutjes zullen zij verwelken. 
3Vertrouw op de HEERE en doe het goede; 

bewoon de aarde en voed u met trouw. 
4Schep vreugde in de HEERE, 

dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. 
5Wentel uw weg op de HEERE 

en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. 
6Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, 

uw recht doen stralen als de middagzon. 
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Romeinen 8 vers 31 tot en met 39: Meer dan overwinnaars 

 
31Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons 

zijn? 
32Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven 

heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 
33Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die 

rechtvaardigt. 
34Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook 

opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. 
35Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of 

vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 
36Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij 

worden beschouwd als slachtschapen. 
37Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 
38Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch 

overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 
39noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de 

liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. 
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Lied: Beveel gerust uw wegen - vers 1 tot en met 4 

 

1. Beveel gerust uw wegen, 

Al wat u 't harte deert, 

der trouwe hoed' en zegen 

van Hem, die 't al regeert. 

Die wolken, lucht en winden 

wijst spoor en loop en baan, 

zal ook wel wegen vinden 

waarlangs uw voet kan gaan. 

2. De Heer moet gij vertrouwen, 

begeert gij de uitkomst goed, 

op Hem uw hope bouwen, 

zal slagen wat gij doet. 

Door geen bekommeringen, 

geen klagen en geen pijn 

laat God zich iets ontwringen: 

Hij wil gebeden zijn.

 

 

3. Uw trouw en uw genade, 

o Vader, weet zo goed 

wat voor de mens tot schade 

of winste worden moet. 

Wat Gij hebt uitgelezen, 

dat werkt Gij, sterke held, 

en brengt in stand en wezen, 

wat Ge U hebt voorgesteld. 

4. Een weg hebt Ge allerwegen, 

geen middel, dat U faalt. 

Uw doen is louter zegen, 

uw gang met licht omstraald. 

Niets kan uw werk verhind'ren, 

uw plannen zijn gewis. 

Gij doet voor al uw kindren 

wat hun het heilzaamst is.

 



 

9 

 

Verkondiging over Psalm 37 vers 5  

 

Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem; Hij zal het doen. 

 

Meditatief orgelspel 

 

 Wer nur den lieben Gott lässt walten 
Otto Dienel (1839-1905) 

 

 

Samenzang: Beveel gerust uw wegen - vers 5 tot en met 8 

 

5. Laat Hem besturen, waken, 

't is wijsheid wat Hij doet! 

Zo zal Hij alles maken, 

dat ge u verwond'ren moet, 

als Hij, die alle macht heeft, 

met wonderbaar beleid 

geheel het werk volbracht heeft, 

waarom gij thans nog schreit. 

6. Wel kan zijn hulp vertragen, 

en 't schijnt soms in de nacht, 

alsof geen licht zal dagen, 

alsof geen troost u wacht, 

als u de angst doet beven 

dat God u niet meer kent, 

dat Hij zich van uw leven 

voorgoed heeft afgewend. 
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7. Maar blijft gij met vertrouwen 

naar God zien in de nacht; 

dan doet Hij u aanschouwen 

wat gij het minst verwacht. 

Eens zal Hij u bevrijden 

ook van de zwaarste last, 

houd moedig bij het strijden 

aan zijn beloften vast. 

8. Hoor onze smeekgebeden; 

Heer, red uit alle nood! 

Sterk onze wank'le schreden 

en leer ons tot de dood 

vertrouwen op uw zegen 

en vaderlijk beleid, 

dan voeren onze wegen 

naar 't rijk der heerlijkheid.

 

 

Dankgebed en voorbeden - onze Vader 

 

Slotlied: Psalm 37a vers 1 en 2 

 

1. Wees niet jaloers op wie met God niet leven; 

benijd hen nooit, die onrecht doen of kwaad. 

Ze zullen eens als 't groene kruid verdorren, 

als gras gemaaid, waarvan de fleur vergaat. 

Vertrouw op God, wees trouw en doe het goede 

en leef in vree waar God je wonen laat. 
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2. Zoek bij de Heer je vreugde, Hij zal geven 

vervulling van de wensen van je hart. 

Leg in zijn trouwe handen heel je leven. 

Hij leidt de weg door blijdschap en door smart. 

God doet je recht verrijzen als de morgen, 

zijn gouden licht, de zon die ’t duister tart. 

  

Zegen 

 

Muziek 

 

Jesus bleibet meine Freude (BWV 147) 
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 
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PAUL GERHARDT EN BEVEEL GERUST UW WEGEN 

Paul Gerhardt (1607 – 1676) was predikant in de Lutherse Kerk in Duitsland. Hij maakte veel 

mee op het persoonlijke vlak: van zijn vier kinderen overleden er drie. Ook zijn vrouw overleed 

vroeg. In zijn testament schreef hij: Wat mijn aardse goederen betreft, laat ik aan mijn enige 

zoon slechts weinig na… De liederen die hij schreef zijn echter van blijvende waarde. Paul 

Gerhardt schreef vele liederen die ongekend geliefd werden, met name 

in de piëtistisch-bevindelijke traditie. De prachtige melodieën van 

Johann Crüger speelden daar zeker ook in mee. Inhoudelijk worden 

de liederen van Paul Gerhardt gekenmerkt door een krachtig en innig 

Godsvertrouwen tegen alle aanvechting in. Het is de taal van het hart. 

Van Dietrich Bonhoeffer weten we dat hij tijdens zijn gevangenschap 

onder het naziregime veel moed putte uit de liederen van Paul 

Gerhardt. 

Gerhardt kreeg de bijnaam: psalmdichter van de christenheid. Bij zijn 

geliefde liederen horen bijvoorbeeld Ik kniel aan Uwe kribbe neer, Hoe 

zal ik U ontvangen, O Hoofd vol bloed en wonden en Beveel gerust uw 

wegen. Dit laatste lied krijgt vandaag in de Nieuwjaarsdienst 

bijzondere aandacht. Het is eigenlijk een berijming van Psalm 37 vers 5: Wentel uw weg op de 

HEERE en vertrouw op Hem; Hij zal het doen. In de oorspronkelijke Duitse versie heeft het lied 

twaalf coupletten. De beginwoorden van de coupletten vormen achter elkaar geplaatst de tekst 

van Psalm 37 vers 5: Befiehl dem Herren dein’ Weg und hoff auf ihn, er wird’s wohl machen. 

 


