Liedblad voor de avonddienst van 24 okt. in de Dorpskerk.
Aanvang: 18.30 uur Voorganger: Ds. van Dam
Zingen: Psalm 149:1
Zingen: Psalm 25:2 en 3
Geloofsbelijdenis Catechismus Zondag 9, vraag 26:

Wat gelooft u als u zegt: Ik geloof in God de Vader, de almachtige
Schepper van hemel en aarde?
Antwoord: Dat de eeuwige Vader van onze Here Jezus Christus, die hemel
en aarde, met al wat erin is, uit niets geschapen heeft en ze ook door zijn
eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert, omwille van
zijn Zoon Christus mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op
Hem, dat ik niet twijfel of Hij zal voor mij zorgen met alles wat mijn
lichaam en ziel nodig hebben, en ook al het kwaad dat Hij mij in dit
tranendal toeschikt, voor mij ten beste keren. Immers, Hij kan dit doen als
een almachtig God en wil het ook doen als een getrouw Vader.
Zingen: Weerklank 419:1 en 2
1.Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.

Schriftlezing: Psalm 139:1-14 en
Romeinen 8:15-32
Thema: “een Vader om te vertrouwen”

2.Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Zingen: Weerklank 37a:1 en 2

2.Zoek bij de Heer je vreugde, Hij zal
geven
vervulling van de wensen van je hart.
Leg in zijn trouwe handen heel je leven.
Hij leidt de weg door blijdschap en door
smart.
God doet je recht verrijzen als de
morgen,
zijn gouden licht, de zon die ’t duister
tart.

Zingen: Weerklank Ps. 119:28
28.Uw hand, HEER, heeft mijn leven toebereid,
geef mij verstand, dat ik uw wijsheid lere;
zij die U vrezen zijn oprecht verblijd
dat ik mijn hoop stel op uw woord, o HERE;
ik weet, uw oordeel is gerechtigheid,
trouw is de staf waarmee Gij zult regeren.
Zingen: Weerklank 461:1, 2 en 3
2.Wij danken voor de zegeningen
die U ons heden hebt bereid.
U zegent ons met goede dingen,
Uw trouwe hand is ’t die ons leidt.
U ziet in Jezus, onze Heer,
met gunst en goedheid op ons neer.
3.Wij willen ons U toevertrouwen.
Wij kunnen zonder U niet gaan.
Doe ons op uw genade bouwen
en op geen and’re bodem staan.
Maak ons gehoorzaam aan uw Woord,
leid ons in uw gemeenschap voort.

