
 

Zondagsbrief  

16 augustus 2020  
 
Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Dhr Dik Vollmuller 
Organist: Cornelis Schaap. 
Muziekgroep olv Maaike Heil 

 
Orgelspel. 
Aansteken Paaskaars en mededelingen 
 
Samenspraak Gezang 464 vers 1 en 2       
1   Alle volken, looft de Here, 

 
aarde, zing een vrolijk lied! 

 
Juicht nu allen, geeft Hem ere: 

 
Hij vergeet de zijnen niet! 

 
In het beurtgezang der sferen, 

 
in des afgronds bange kreet 

 
ruist de lof, de lof des Heren, 

 
die de zijnen niet vergeet. 

 

2   Uit Hem vloeien alle krachten, 

 
tot Hem stijg' der aarde lied! 

 
Zalig, wie de Heer verwachten: 

 
Hij vergeet de zijnen niet! 

 
Smelt dan samen, Hem ter ere, 

 
diept' en hoogheid, lust en leed, 

 
in het loflied aan de Here, 

 
die de zijnen niet vergeet! 

Welkom en groet       
Muziekgroep zingt Opwekking 442  Bron van levend water  
Bron van levend water ontspring nu in mij 
zend uw Geest o Heilig God en maak mij vrij 
van elke situatie die mijn hart bezwaart 
'k geef mijn last aan u die heel mijn ziel bewaart 
 

Refrein: 
Jezus [3x] 
Vader [3x] 
Geest van God [3x]

Heer, U bent de Herder die mij geneest 
neem mij in uw armen leid mij door uw Geest 
neem mijn trots mijn twijfels en mijn angsten nu 
trek mij met uw liefde ik verlang naar U 

Refrein: 
Jezus [3x] 
Vader [3x] 
Geest van God [3x] 

 
Geef jezelf aan Jezus, die jou geneest 
Laat Hem je omarmen en ontvang zijn Geest 
Als je Hem vertrouwt Word je door Hem bevrijd; 
Zul je met Hem leven tot in eeuwigheid.  

 
Refrein: 
Jezus [3x] 
Vader [3x] 
Geest van God [3x] 



 

Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
Schriftlezing; Deuteronomium 30:15-20(NBV) 
15Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en 
tegenspoed, tussen leven en dood. 16Wanneer u zich houdt aan de geboden 
van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te 
hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels 
in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal 
de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. 17Maar als 
u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden 
neer te knielen voor andere goden en die te vereren, 18dan zeg ik u op 
voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de overkant van de 
Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van korte duur zijn. 19Ik 
roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen 
leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen 
toekomst en die van uw nakomelingen, 20door de HEER, uw God, lief te 
hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang 
blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob 
onder ede heeft beloofd.’ 

 
Matteüs 7:13-8:1   (NBV) 
13Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, 
en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de 
ondergang. 14Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en 
slechts weinigen weten die te vinden. 
15Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar 
eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. 16Aan hun vruchten zul je hen herkennen. 
Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? 17Zo 
draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt 
slechte vruchten. 18Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, 
evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. 19Elke boom die 
geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 20Zo 
kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. 
21Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de 
hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 
22Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in 
uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en 
hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23En dan zal ik hun 
rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!” 
24Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden 



 

met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. 25Toen het begon 
te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis 
van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op 
een rots. 26En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan 
vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. 
27Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen 
opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en 
er bleef alleen een ruïne over.’ 
28Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de 
indruk van zijn onderricht, 29want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en 
niet zoals hun schriftgeleerden. 
8 1Hij daalde de berg af en grote mensenmassa’s volgden hem. 

 
Samenspraak Gezang. 437 vers 1, 2 en 3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht 
1 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
2 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

3 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Verkondiging            Welke weg kies jij…..…………?? 
 
Muziekgroep zingt Opwekking 688 Genade zo groot 
Genade zo groot, 
Aan mij die het niet verdient, 
Liet Christus zijn liefde zien, 
Want Hij kocht mij vrij. 
 

Genade zo groot, 
De schuld die ik voor Hem leg, 
Wast Hij geduldig weg; 
Zijn bloed reinigt mij. 

En al wat ik heb, 
Leg ik voor Hem neer, 
Mijn Verlosser en Heer, 
Die mij liefheeft. 



 

Genade zo groot, 
aan mij die het niet verdient, 
liet Christus zijn liefde zien, 
want Hij kocht mij vrij. 

Genade zo groot, 
de schuld die ik voor Hem leg, 
wast Hij geduldig weg; 
zijn bloed reinigt mij. 

En al wat ik heb, 
Leg ik voor Hem neer, 

Mijn Verlosser en Heer, 
Die mij liefheeft. 

Liefde zo groot, 
Die standhield tot in de dood, 
Schonk in de diepste nood 
Vergeving aan mij. 

Liefde zo groot, 
Wiens kracht onverslaanbaar is, 
Verdrijft elke duisternis; 
Nu zijn wij vrij. 

 
Dank en voorbede 
Muziekgroep zingt Opwekking 346 Maak ons tot een stralend licht 
Maak ons tot een stralend licht 
Voor de volken, 
Een stralend licht 
Voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet 
Wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
 
Maak ons tot een woord 
Van hoop voor de volken, 
Een levend woord 
Voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
Dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 
 
Maak ons tot een zegening 
Voor de volken, een zegening 
Voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld weet 
Wie elke schuld vergeeft. 
Uw genezing door ons heen. 
 
Maak ons tot een vrolijk lied 
Voor de volken, een lied van 
dank 
Voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld zingt 
Voor degeen die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen. 
 
En bouw uw koninkrijk 
In de volken, uw wil geschied' 
In de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
Dat Jezus Christus heerst. 
Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard'! 

 
Zegengroet  


