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LIEDERENBLAD    
Zondag  14 juli 2019 avonddienst 
         Organist Kees Ploeger 
 Voorganger in deze dienst  is 
           Ds. P.J. Visser 
 
Welkom/afkondigingen 
 
Gezang 409 :1 en 5 (LB) 
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. 
 

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. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Psalm 62 :1 en 5 (NB) 
1.Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil,-op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast; 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
 
5.Voorwaar,Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt; 
God is een schuilplaats voor ons allen. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Avondzang :7 
7.O Vader, dat Uw liefd' ons blijk';  
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;  
O Geest, zend Uwen troost ons neer;  
Drieënig God, U zij al d' eer. 

. 
Gebed 
 
Bijbellezing: 1 Thess. 4 :1-8 en 5 :16-18,23 en 24 
 
  

 Psalm 25 :2 en 4 (OB) 
 2.HEER', ai, maak mij Uwe wegen,  
    Door Uw woord en Geest bekend;  
    Leer mij, hoe die zijn gelegen,  
    En waarheen G' Uw treden wendt,  
    Leid mij in Uw waarheid, leer  
    IJv'rig mij Uw wet betrachten.  
    Want Gij zijt mijn heil, o HEER',  
    'k Blijf U al den dag verwachten.  
 
 4.'s HEEREN goedheid kent geen palen.  
    God is recht, dus zal Hij door  
    Onderwijzing hen, die dwalen,  
    Brengen in het rechte spoor.  
    Hij zal leiden 't zacht gemoed  
    In het effen recht des HEEREN.  
    Wie Hem need'rig valt te voet,  
    Zal van Hem zijn wegen leren.  
 
 Preek: ‘Uw wil geschiede- waar slaat dat op? 
 
 Psalm 119 :64 en 65 (NB) 

64.Een smekeling, zo kom ik tot uw troon; 
   leg met uw woord beslag op mijn gedachten 
   opdat ik in het licht der waarheid woon. 

Laat niet vergeefs mij op uw bijstand 
wachten. 
Leer mij uw wet, die goed is, waar en 
schoon, 

   dan loof ik U bij dagen en bij nachten. 
 

65.Al uw geboden zijn gerechtigheid. 
   Ik prijs uw woord met juichende gezangen. 
   Uw rechterhand geleide mij altijd; 
   naar uw geboden richt ik al mijn gangen. 
   Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 
   het is uw heil,waarnaar ik blijf verlangen. 

 
Dankgebed 
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Onderst. Ouderenpastoraat 

 
Slotlied: Weerkl. gez. 441 (Heer wijs mij uw weg) 

Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en  
moedig mij weer aan. 
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Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die 
eeuwig is. 
  
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
  
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 
Zegen  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


