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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 31 juli 2022  
Voorganger: T. Schutte 
Organist:  
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Nieuwe Ps. Berijm. 108 :1 
1. Ik kijk er, God, intens naar uit 
om U te prijzen op mijn luit. 
Word wakker, harp, de morgen gloort 
zodra de zon mijn zingen hoort. 
Ik loof uw trouw en liefde, HEER. 
Waar ik ook ben, U krijgt de eer. 
Ik maak muziek voor alle volken. 
Uw trouw reikt hoger dan de wolken. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: Opwek. 510  
Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer; 
met mijn hele hart aanbid ik U. 
Al wat binnen in mij is, verlangt naar U; 
alles wat ik vinden wil, is in U. 

  
Heer, ik geef U mijn hart, 
ik geef U mijn ziel; 
ik leef alleen voor U. 
Leid de weg die ik ga 
elk moment dat ik besta; 
Heer, doe uw wil in mij. 
Heer, doe uw wil in mij. 
 
Opwek. 237 
Jezus, wij verhogen U, 
wij erkennen U als Heer. 
U bent hier, in ons midden, Heer, 
en onze lofprijs geeft U eer. 
Als wij aanbidden, bouw uw troon, 
als wij aanbidden, bouw uw troon, 
als wij aanbidden, bouw uw troon. 
Kom, Heer Jezus en neem uw plaats. 
 
Leefregel 
 
Psalm 119 :29,37 en 86 (OB) 
29.De HEER' is mijn genoegzaam deel, mijn 
goed; 
Ik heb gezegd: ,,Ik zal Uw woord bewaren''. 
'k Heb U gebeên met mijn geheel gemoed, 
Dat zich Uw heil aan mij mocht openbaren; 
Wees naar Uw woord genadig;ai, behoed, 
Behoed Uw knecht, en red hem uit gevaren. 

37.Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid;  
Ai, maak mij ook verstandig in Uw wetten; 
Zo leer ik Uw geboôn en heiligheid. 
Al wie U vreest, zal op mijn heilstaat letten,  
Verheugd, dat ik, door Uwe hand geleid,  
Niet vrucht'loos op uw woord mijn hoop mocht 
zetten. 
 
86.Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, 
Gelijk een bron zich uitstort op de velden;  
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer, 
Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden; 
Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER'; 
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden. 
 

Gebed 
 

Lezing door een gemeentelid 
 

Bijbellezing: Psalm 37 :1-11  
en Matt. 5 :1-5 

  
Kindermoment 

 
Lied 328 :1,2 en 3 (LB1973). 
1.Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
  
2.Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
  
3.O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 

 
Preek Tekst : Matt. 5 :1-5 
 
Opwek. 687 (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; 
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troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 

  
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, 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft. 
 

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

 
Slotlied 723 :1 en 2 (LB2013) 
1.Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als 's Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van 's Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus' wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 
  
 
 
 
 

2.O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
dat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar 't land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
 
Zegen     

                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


