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LIEDERENBLAD    
Zondag  8 september 2019 avonddienst 
         Organist Willem de Vreugd 
      Voorganger in deze dienst  is 
                 Ds. B. Reitsma  
 
Welkom/afkondigingen 
 
Gezang 323 :1 en 7 (LB) 
1.God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem 
sla de ogen neder, 
geve 't hart Hem weder. 
 
7.Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede, 
afgezonderd in uw vrede. 
Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid 
schouwen mag in geest en waarheid. 
Heer laat mij even vrij 
als een adelaar stijgen, 
zo word ik U eigen. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Gezang 460 :1, 2 en 3 (LB) 
1.Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 

  
2.Looft Hem als uw vaadren deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 

  
3.Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 

  
Geloofsbelijdenis  
 
Hemelhoog 570 
1.Bron van licht en leven, 
wij aanbidden U. 
Onze God voor eeuwig, 
Heer, wij danken U. 
 

[refrein] 
Laat de zon van uw gerechtigheid 
opgaan over ons leven; 
en wij zien U in uw heerlijkheid. 
Halleluja. 

 
2.U bent onze Vader; 
wij aanbidden U. 
U geeft ons genade, 
Heer, wij eren U. 
 
[refrein] 

 
3.U bent onze koning, 
wij aanbidden U. 
U wilt bij ons wonen, 
Heer, wij prijzen U. 
 
[refrein] 
 
Gebed  

  
 Psalm 80 :4 en 7 (NB) 
 4.Gij hebt een wijnstok uitgegraven, 
   die, dank zij uw genadegaven, 
   gegroeid stond in Egypteland, 
    en hem naar Kana an verplant. 
   Daar kwam hij eerst tot volle groei, 
   berg na berg dekkend met zijn bloei. 
 

7.Dan zullen wij niet van U wijken, 
   uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 
   uw naam is ons als uw gelaat; 
   een sterrebeeld, een dageraad. 
   Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
   doe ons opstaan en help ons weer. 
 
 Bijbellezing: Jesaja 5 : 1-7 en Joh. 15 :1-17 
 
 Gezang 78 :1,2,3 en 4  

1.Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
  
2.Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 
  
3.Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
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uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 
  
4.Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in needrigheid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de windslen sliep, ontbot, 
en komt in 't licht en rijpt voor God. 

 
 Preek  : Joh. 15 :2b 
 
 Opwek.630 (Vader, U bent goed) 

Op elk moment van mijn leven  
in voor- of tegenspoed  
aanbid ik U, mijn Jezus  
en dank U voor uw bloed.  
Ik vind kracht in U, mijn Vader,  
als ik heel dichtbij U ben.  
Mijn hart en mijn gedachten  
worden warm als ik bedenk:  
  
Refrein:  
Vader, U bent goed,  
U bent heilig, U bent liefde.  
Jezus, U bent groot,  
U bent sterker dan de dood.  
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U 
en ik zing met heel mijn hart:  
'Ik hou van U'.  
  
Op elk moment van mijn leven  
bij dag en bij nacht  
wil ik uw woorden lezen  
en dragen in mijn hart.  
In de stormen van mijn leven,  
in de regen, in de kou,  
wil ik schuilen in uw vrede,  
wil ik rusten in uw trouw.  
  
(refrein)  
  
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U 
en ik zing met heel mijn hart:  
'Ik hou van U'.  

 

 Dankgebed 
 

Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied: Opwek. 705 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, 
 

en vol liefde als een knecht 
elk apart de voeten wast en zegt: 

  
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 

  
Refrein: 
Toon mijn liefde aan de ander, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 

  Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 

  
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd. 
Hij zei: 

  
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 

  
(refrein) 

  
[slot] 
Zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Zo heb Ik ook jou liefgehad. 

 
Zegen  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


