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Lied 56 : 1, 2 en 4 (Weerklank) 
Laat m'in U blijven, groeien, bloeien,  
o Heiland die de wijnstok bent! 
Uw kracht moet in mij overvloeien,  
of ik ga onder in ellend 
Doorstroom, beziel en zegen mij,  
opdat ik werklijk vruchtbaar zij! 
 
De groei kan ik mijzelf nooit geven 
niets kan ik zonder U, o Heer'! 
In Uw gemeenschap kiemt er leven  
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort:  
de rank die U ontvalt, verdort. 
 
Dan blijft mijn hart voor U gewonnen,  
dan win ik steeds door U aan kracht! 
Uw werk zo teer in mij begonnen,  
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Al wat verborgen lag, ontluikt  
het rijpt voor U, die het gebruikt. 
 
 
 
  



Psalm 19:4 en 5 (Weerklank) 
De dienst van God de HEER 
verheugt het hart steeds meer 
en duurt in eeuwigheid. 
Rechtvaardig is de wet 
die God heeft ingezet 
en die ten leven leidt. 
Zijn woord, dat ons behoudt, 
maakt rijker dan fijn goud, 
is zoeter nog dan honing. 
Wie daarin zich verheugt, 
vindt in dat woord zijn vreugd, 
zijn rijkdom, zijn beloning. 
 
Het woord van uw vermaan 
neem ik gehoorzaam aan; 
het is mijn richtsnoer, HEER. 
Elk die op U vertrouwt, 
zich aan uw wetten houdt, 
zal leven tot uw eer. 
Maar, HEER, wie kent de maat 
van zijn verborgen kwaad, 
wie kan zichzelf doorgronden? 
Verlos en heilig mij, 
o HERE, spreek mij vrij 
van mijn verborgen zonden. 

 
Lied 397 (Weerklank) 

Ook al zijn wij door genade 
van de zondeschuld verlost, 
vrucht van Christus’ grote daden, 
w het heeft zijn bloed gekost, 
nochtans worden in ons leven –  
door Hem losgekocht, bevrijd – 
goede werken voorgeschreven, 
tekenen van dankbaarheid. 
 
  



Christus maakt ons leven rijker: 
Hij herstelt en Hij geneest, 
zodat wij op Hem gaan lijken, 
Hij vernieuwt ons door zijn Geest. 
Hij vraagt dat ons hele leven 
steeds getuigt van dankbaarheid 
voor wat God ons heeft gegeven 
en Hem looft te aller tijd. 
 
Goede daden, goede werken, 
vruchten Christus toegewijd, 
gaan dan het geloof versterken, 
geven daarvan zekerheid. 
Wie zich christenen betonen 
in hun leven ied’re dag, 
doen de naaste tot Hem komen, 
door hun voorbeeld, hun gedrag. 
 
Maar wie zich niet wil bekeren, 
voortleeft met Gods wet in strijd, 
erft, zo wil Gods Woord ons leren, 
nooit en nimmer zaligheid. 


