
Liedblad voor de avonddienst van 14 aug. in de Dorpskerk 
Aanvang: 18.30 uur           Predikant: Ds. M. Barth 

 
Zingen: OTH 265 
 

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. 
 

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: Psalm 42:1 en 7 
 
Zingen: Weerklank 424b:1, 2 en 3 

 

 

 
 
 

2. Zo beminde God de wereld 
dat Hij zijn geliefde Zoon 
voor die weg gedwaalde wereld 

overgaf  aan smaad en hoon. 
Toen wij volop zondaars waren, 
klonk het: Vader, zie, Ik ga 

als een lam naar Golgotha 
om uw trouw te openbaren. 
God is liefde – hart en stem, 

zing nu mee, dit lied voor Hem! 
 
 

 
3. Weergaloos, wat een ontferming, 
onvoorwaardelijk, zo vrij! 

God schenkt redding, schenkt 
bescherming, 
opent deuren, ook voor mij. 

Als ik, zwak in onvermogen, 
door de nacht weer word verleid, 
straalt het paaslicht, wijd en zijd 

hemels licht vol mededogen. 
God is liefde – hart en stem, 
zing nu mee, dit lied voor Hem! 

Schriftlezing: Markus 11:11-26 
Thema:           De vijgeboom is een (1) duidelijk, (2) ernstig en (3) bemoedigend teken. 



Zingen: Weerklank Ps. 53: 1, 2, 3, 4 en 5 
 
1.De dwaas zegt bij zichzelf in 

overmoed: 
Er is geen God. – ’t Is onrecht wat zij 
plegen, 

zij wandelen op gruwelijke wegen. 
Nee, er is niemand enig die nog goed 
bedenkt of doet. 

 
2.God ziet vanuit de hoge hemel neer: 

zal bij de mensen één verstandig 
blijken, 
één die God zoekt en niet van Hem wil 

wijken? 
Allen zijn afgeweken van de Heer, 
geen dient Hem meer. 

3.Hoe heeft het onverstand hen in zijn 
macht! 

Hoe kunnen zij in kwaaddoen vreugde 
vinden, 
zij die mijn volk, als at men brood, 

verslinden? 
Geen roept tot God, niet één die van 
Gods kracht 

nog iets verwacht. 

4.Heel onverwacht verschrikt hen Gods 
gericht, 

want God verstrooit hen die u thans 
verdrukken. 
U zelf beschaamt hen, doet hen voor u 

bukken, 
want God verwerpt hen van zijn 
aangezicht 

en dooft hun licht. 
 
5.Dat toch uit Sion redding werd bereid! 

Als God het lot voor Israël doet keren, 
dan zal, al juichend, Jakob Hem vereren, 
heel Israël Hem loven, zeer verblijd, 

door Hem bevrijd. 
 
Zingen: Weerklank 200:1, 3 en 4 

 
                  
3.Wil steeds in ons hart getuigen, 

dat wij nu Gods kind’ren zijn. 
Help ons om voor Hem te buigen 
ook al tref t ons nood en pijn. 

Waar de Vader ons ook leidt, 
troost ons met barmhartigheid. 
 

 
4.Vuur ons aan tot God te treden, 
geef  aan ons vrijmoedigheid. 

Laat ons telkens zeker weten, 
dat U al ons bidden leidt. 
Pas als U ons bidden leert, 

wordt Gods naam daardoor geëerd. 
 
 
 

 

Zingen: Psalm 145:6 


