
Liederen avonddienst 19 juni 2022 

Schriftlezingen: 2 Samuel 11:1-15 

     HC. Zondag 41 

Catechismus voor kinderen 

Vraag 108: Wat leer het zevende gebod ons? 

  

Antwoord: Dat zedeloosheid in en buiten het 

huwelijk door God is vervloekt. 

  

Vraag 109: Gaat het dan alleen om overspel en 

zulke zonden? 

Antwoord: God wil dat heel ons leven zó is dat ons 

lichaam als tempel van de Heilige Geest zuiver is, 

en dat we niets doen wat daarmee in strijd is. 

 

Voorzang: Psalm 91:1 uit Weerklank 

Hij die op Gods bescherming wacht, 

vindt bij de hoogste Koning 

een schuilplaats waar hij overnacht, 

beschaduwd door Gods woning. 

Ik noem de HEER, op wie ik bouw, 

mijn toevlucht en mijn sterkte, 

mijn God, op wie ik vast vertrouw, 

Hij die mijn heil bewerkte. 

 

Psalm 25:2 en 3 

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. 

 

Denk aan't vaderlijk meêdogen, 

HEER, waarop ik biddend pleit; 

Milde handen, vriend'lijk' ogen, 

Zijn bij U van eeuwigheid. 

Sla de zonden nimmer ga, 

Die mijn jonkheid heeft bedreven; 

Denk aan mij toch in genâ, 

Om Uw goedheid eer te geven. 

 

Psalm 133:3 

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 

Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 

En 't leven tot in eeuwigheid. 

 

Psalm 139:1 en 14 

Niets is, o Oppermajesteit, 

Bedekt voor Uw alwetendheid. 

Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; 

Gij weet mijn zitten en mijn staan; 

Wat ik beraad', of wil betrachten, 

Gij kent van verre mijn gedachten. 

 

 

Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER; 

Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 

Beproef m', en zie, of mijn gemoed 

Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed'; 

En doe mij toch met vaste schreden 

Den weg ter zaligheid betreden. 

 



Psalm 85:3 en 4 uit Weerklank 

Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 

Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 

het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 

het recht de vrede met een kus begroet; 

de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 

het recht dat uit de hemel nederziet. 

De velden deelt Hij van zijn overvloed, 

de Here die ons zegent met zijn goed. 

 

Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 

liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 

Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 

zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 

 

Weerklank 484:1, 2, 3 en 4 

Gena van God, hoe loof ik U, 
voor redding onverdiend. 
Verloren eens, gevonden nu, 
een blinde die mag zien. 
 
Genade toonde mij mijn schuld 
en heeft mij vrijgekocht. 
Gena heeft mij met dank vervuld, 
toen ik geloven mocht. 
 
Door veel gevaren ging mijn reis, 
door tegenspoed en kruis. 
Genade heeft mij steeds geleid, 
genade brengt mij thuis. 
 
Ja, als dit hart, dit vlees bezwijkt 
na deze levenstijd, 
zal ik beërven in Gods rijk 
de eeuwige zaligheid 
 


