
Liederenblad bij de kerkdienst van zondag 5 juli 2020.  
 
Openingslied: gezang 320: 1 en 4. 

 

Zingt een nieuw lied voor God de Here 

en weest van harte zeer verblijd. 

God wil alhier met ons verkeren, 

hier wordt een huis voor Hem bereid. 

Hij heeft de hand 

en het verstand 

gezegend voor het werk, 

de bouw van Christus' kerk. 

 

De Heil'ge Geest geeft taal en teken. 

Christus deelt al zijn gaven uit. 

De Vader zelf wil tot ons spreken 

en elk verstaat wat het beduidt. 

Wees ons nabij 

en maak ons vrij 

in dit uw heiligdom. 

Kom, Here Jezus, kom! 

 

Zangers zingen: 

 

God, wij bidden U: ontferm U over ons. 

God, wij bidden U: luister naar ons gebed.  

 

Bless the Lord, my soul, 

and bless God´s holy Name.  

Bless the Lord, my soul, 

who leads me into life. 

 

Psalm 107:1. 

 

Gods goedheid houdt ons staande 

zolang de wereld staat! 

Houdt dan de lofzang gaande 

voor God die leven laat. 

Al wie, door Hem bevrijd 

uit ongastvrije streken, 

naar huis werd heengeleid, 

zal van zijn liefde spreken. 

 

Prijs de Heer, mijn ziel, 

en prijs zijn heil´ge Naam.  

Prijs de Heer, mijn ziel, 

die mij het leven geeft. 

 

 

 

 

Psalm 108: 1 en 2. 

 

Mijn hart is, Heer, in U gerust. 

Uw lof te zingen is mijn lust. 

Maakt, harp en luit, de Here groot. 

Mijn lied begroet het morgenrood. 

Ik breng mijn lof, o Heer, U toe 

onder de volken en ik doe 

in ieder land mijn psalm weerklinken, 

daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken. 

 

Ja, hoger dan het hemels blauw 

is, Heer, uw goedheid en uw trouw. 

Verhef U, dat uw aangezicht 

de hemel met zijn glans verlicht. 

Op aarde blink' uw heerlijkheid. 

Gord uw geliefden tot de strijd. 

Ten zege zij uw hand geheven, 

hoor mij, o Heer, wil antwoord geven. 

 

Lied 281 (Opwekking).  

 

Als een hert dat verlangt naar water, 

zo verlangt mijn ziel naar U. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 

Aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

 

Slotlied: ´Halleluja´ uit de Messiah van 

Händel.  

Vertaling:  

 

Halleluja…, 

want de Here, onze God, de Almachtige, 

heeft het koningschap aanvaard; 

het koningschap over de wereld 

is gekomen aan onze Here 

en aan zijn Gezalfde, 

en Hij zal als Koning heersen 

tot in alle eeuwigheden. 

Koning der koningen,  

tot in alle eeuwigheden. 

En Here der heren,  

tot in alle eeuwigheden. 

 


