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  LIEDERENBLAD 
Zondag 8 augustus  
avonddienst 2021 Visnet 
Voorganger Ds. W. Gugler 
Thema:  Gezond geloven 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 25 :2 
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.  
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Gezang 323: 1, 7 en 8 
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. 

  
8.Heer kom in mij wonen,  
zij mijn hart en leven, 
U ten heiligdom gegeven. 
Gij die zo nabij zijt,  
wend mij toe uw wezen, 
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen. 
Waar ik ga, zit of sta, 
laat mij U aanschouwen 
met een stil vertrouwen. 
 
Gebed 
 
 
 

Opwek. 123 (Groot is uw trouw) 

Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
  
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
  
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
  
(refrein) 

 
 Lezing door een gemeentelid  
 
 Bijbellezing: Mattheüs 11: 25 - 30 
 

Gezang 326 :3,4 en 5 
3.De geesten onderscheiden, 
gaf God ons als gebod; 
wie 't woord der waarheid mijden, 
weerstaan het rijk van God. 
Hoe bouwen zij op zand! 
Straks zal hun huis bezwijken, 
't houdt in de storm geen stand. 
Dan zal aan ieder blijken 
der dwazen onverstand. 
  
4.Maar wie op 't woord vertrouwen 
dat uitging uit Gods mond, 
die kunnen veilig bouwen, 
hun huis heeft vaste grond. 
Des Heren woord maakt vrij 
van dienst aan vreemde machten; 
in 't woord herkennen wij 
zijn plannen en gedachten. 
Het rijk is ons nabij! 
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5.O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luistren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 
 

Preek: Gezond geloven 
 
Gezang 78 :1,2 en 3 
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, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Opwek. 27 :1,2 en 3 
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. 
O, 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. 
 
Zegen  
  
  
     
 


