
   

 
 
Informatie 
In een preek hoorde ik de dominee eens zeggen: 
Gods weg bedriegt je niet. Zijn weg is juist vol 
van waarheid. Daarom is het een weg waar je 
met een gerust hart op kunt wandelen.  
Niet vreemd dus dat David juist deze vraag aan 
God stelt. In een van onrust en dreiging verlangt 
hij naar een weg waarop hij rustig kan gaan. Die 
rust zoekt hij niet bij zichzelf, maar bij de HEERE.  
De volgorde van zijn woorden is opvallend. Eerst 
bidt hij of hij mag handelen naar Gods wil, pas 
dan zal hij in Gods waarheid wandelen. Hij heeft 
God nodig die hem de weg leert, zodat hij 
vervolgens die weg kan gaan. 
Het is mooi dat het hier om wandelen gaat, 
wandelen is immers iets dat je langzaam en 
ontspannen doet. Gods wil leer je namelijk niet 
van de een op de andere dag, kennen. Iets van 
Gods wil leer je slechts in kleine stapjes 
verstaan. 
Vragen wij ook aan God; Leer mij Uw weg? En 
leidt mij op de eeuwige weg? Dan loven wij Hem 
voor nu en tot in eeuwigheid. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Leer mij naar Uw wil te hand'len, 
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; 

Neig mijn hart, en voeg het saâm 
Tot de vrees van Uwen naam. 
HEER, mijn God, ik zal U loven, 

Heffen 't ganse hart naar boven; 
'k Zal Uw naam en majesteit 

Eren tot in eeuwigheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 
Vanaf het komende schooljaar beginnen we weer 

met een nieuwe liedlijst. Mocht u of jij een psalm of 

lied uit Weerklank of Op Toonhoogte hebben die 

voor u van grote waarde is, dan kunt u deze als tip 

aan de commissie doorgeven. We zullen dan kijken 

of het past om uw lied in te passen in het rooster. Op 

dit moment hebben we zeker nog ruimte voor 

ideeën, dus stuur uw tip voor zondag 10 juli gerust 

op naar dominee@hervormdandel.nl. Heeft u geen 

e-mail dan kunt u uw tip ook telefonisch doorgeven 

of aan de Kerkstraat 13a in de brievenbus doen. Het 

kan zijn dan we u vervolgens benaderen met de 

vraag of u iets over uw lied of psalm wil vertellen, 

maar dat is nooit een verplichting. Dus nogmaals 

ideeën zijn van harte welkom! 

 

Lied van de week 

Leer mij naar Uw wil te hand’len –  

Psalm 86:1 
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