Liedblad voor de avonddienst van zondag 18 juli in de dorpskerk
Predikant: M. Barth
Zingen: Heer wijs mij Uw weg (Sela)
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.

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, 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 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.

Zingen: Psalm 27: 3 en 4
Zingen: 48: 6
Schriftlezing: Leviticus 1
Zingen: Lied 262: 1, 2 en 3
1. Heer, U hebt ons in dit leven
veel gegeven;
groot is uw barmhartigheid.
Leer ons om steeds weer te delen
met heel velen:
gaven delen wereldwijd.

2. Hongerigen en verdrukten,
neergebukten,
maak ons met hun nood begaan.
Wil ons harde hart bekeren
en ons leren
dankbaar in uw dienst te staan.
3. Als wij in uw wegen wand’len,
wordt ons hand’len
teken van uw rijk dat komt.
Daar zal onrecht zijn geweken,
hulploos smeken,
klagend roepen zijn verstomd.

Zingen: Psalm 26: 1 en 5
1. O HEER, doe Gij mij recht;
Ik wandel als Uw knecht,
En vind mijn lust in Uw gebod.
Ik blijf op U betrouwen;
Op U, mijn rotssteen, bouwen:
Ik zal niet wank'len, grote God.
2. Mijn hart verfoeit en haat
De werkers van het kwaad,
Bij wie ik mijnen voet niet zet.
Ik zit bij geen godlozen;
'k Ontwijk de plaats der bozen,
Zo word ik niet door hen besmet.
Zingen: Psalm 143: 10

