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  LIEDERENBLAD 
Zondag 27 juni Avonddienst 2021 Visnet 
Voorganger Ds. R.J. Kranen 
Thema:  “Moreel kompas’’ 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 25 :2  (LB 2013) 
2.HERE, 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 rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
ELB. 304  
1.Vader, vol van vrees en schaamte 
buigen wij voor U. 
Heel uw werk, door ons vertreden, 
klaagt ons, mensheid aan bij U. 
 
2.Heer, ontferm U over ons 
die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, 
neem ons in uw liefde aan. 
 
3.Vader, in dit uur der waarheid 
keren we ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer, herstel ons, 
maak ons hart en leven nieuw. 
 
4.Vul ons met uw heil'ge Geest, 
geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal uw macht aanschouwen, 
dat wij uw Naam verhogen, Heer. 
 
Gebed  

 
Genadeverkondiging 1 Joh.  1 
 
Opwek. 790 “God is mijn Herder” 
God is mijn Herder, die mij weidt 
In groene velden vind ik rust 
Hij gaat mij voor naar stille wateren 
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel 
 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Heer, ik vertrouw op U alleen 

Want uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 
 
Hij leidt mijn voeten in het spoor 
Van recht en waarheid, tot zijn eer 
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol 
Een feestmaal staat voor mij klaar 
 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Want uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 
 
Al moet ik door een donker dal 
Ook dan vrees ik de boze niet 
Want U bent bij mij en uw stok en staf 
Vertroosten mij steeds opnieuw 
 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Want uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 
 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Heer, ik vertrouw op U alleen 
Want uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 
 
Want uw trouw en goedheid volgen mij 
Genade leidt mij naar huis 
Genade leidt mij naar huis 
 
Gebed 
 
Lezing door een gemeentelid  
 
1e Bijbellezing: Prediker 7 :15-20 (HSV) 
2e Bijbellezing: Mattheus 5 :1-12  
 
Gezang 304 :1 en 3 “God is getrouw” 
1.God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 
 
3.De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 
 
Preek 
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ELB.189 “Leid mij Heer” 
1.Leid mij, Heer, o machtig Heiland, 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn gids in 't barre land. 
Gij, mijn sterkte, Gij, mijn leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
Vul mij met uw Geest steeds meer. 
 
2.Laat mij zijn een godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
Leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U. 
Voed mij dat ik groei naar U. 
 
3.Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
0, Heer Jezus, 't wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom'. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
Kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: NLB.416 “Ga met God” 
1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
2.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
3.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
4.Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen  
  

  
     
 


