
Liederenblad bij de kerkdienst van zondag 30-8-20 

 
Openingslied: lied 168: 1, 3, 4, 6, 7 (ELB) 

Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor deze nieuwe dag. 

Dank U, dat ik met al mijn zorgen 

bij U komen mag. 

 

Dank U voor alle bloemengeuren, 

dank U voor ieder klein geluk, 

dank U voor alle held´re kleuren, 

dank U voor muziek. 

 

Dank U dat U in moeilijkheden, 

dank U dat U in pijn en strijd, 

dank U dat U in alle tijden 

toch steeds bij ons zijt. 

 

Dank U dat ons uw woord bewaarde, 

dank U dat U uw Geest ons geeft. 

Dank U dat ieder mens op aarde 

van uw liefde leeft. 

 

Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 

dank U, dat ik nu weet daarvan, 

dank U, o God, ik wil U danken 

dat ik danken kan. 

 

Lied 230 (ELB)  

You are my hidingplace 

You always fill my heart 

with songs of deliverance 

whenever I am afraid 

I will trust in you 

I will trust in you 

Let the weak say I am strong 

in the strength of the Lord 

 

U bent mijn schuilplaats, Heer, 

U vult mijn hart steeds weer 

met een verlossingslied. 

Telkens als ik angstig ben, 

steun ik op U. 

Ik vertrouw op U. 

Als ik zwak ben, 

ben ik sterk in de kracht van mijn Heer 

 

You are my hidingplace… 

 

 

Lied 405: 1. 3 en 4 (NLB) 

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 

vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 

geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 

Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 

één en al vuur en liefd´ en majesteit.  

 

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 

hemel, zee en aarde verhoogt uw 

heerlijkheid. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 

Lied 315 (ELB) 

U die mij geschapen hebt, 

U wil ik aanbidden als mijn God, 

in voor- of tegenspoed, 

uw liefde doet mij zingen. 

U die mij geschapen hebt, 

U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel, 

en U gehoorzaam zijn, 

Heer, U bent mijn doel. 

 

Lied 356 (Opwekking) 

Heer, ik wil U prijzen, 

'k hef mijn handen op tot U, Heer. 

U bent alles voor mij, 

en ik verhoog uw heil'ge naam, o Heer. 

 

Slotlied: Psalm 105: 1, 2 en 3 

Looft God de Heer, en laat ons blijde 

zijn glorierijke naam belijden. 

Meldt ieder volk en elk geslacht 

de wonderen die God volbracht. 

Gij die van harte zoekt de Heer, 

verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 

 

Vraagt naar des Heren grote daden; 

zoekt zijn nabijheid, zijn genade. 

Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt, 

zijn wonderen ten teken stelt, 

volk dat op Abram u beroemt, 

met Jakobs nieuwe naam genoemd. 

 



God, die aan ons zich openbaarde, 

regeert en oordeelt heel de aarde. 

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 

tot in 't duizendste geslacht. 

't Verbond met Abraham zijn vrind 

bevestigt Hij van kind tot kind. 

 

 

 

 


