
Liederenblad bij de kerkdienst van zondag 6-9-20 

 
Openingslied: lied 170: 1 en 2 (ELB) 

Groot is uw trouw, o Heer, 

mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 

 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw 

trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.  

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de 

toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  

 

Groot is uw trouw, o Heer… 

 

Psalm 43: 3 en 4  

O Here God, kom mij bevrijden, 

zend mij Uw waarheid en Uw licht, 

die naar Uw heil'ge berg mij leiden, 

waar Gij mij woning wilt bereiden. 

Geef dat ik door U opgericht, 

kom voor Uw aangezicht. 

 

Dan ga ik op tot Uw altaren, 

tot U, o bron van zaligheid. 

Dan mag mijn ziel Uw heil ervaren 

en dankbaar ruisen alle snaren, 

voor U die al mijn vreugde zijt 

en eindloos mij verblijdt. 

 

Lied 331 (ELB)  

Prijs de Heer, mijn ziel 

en prijs zijn heil’ge naam. 

Prijs de Heer, mijn ziel, 

die mij het leven geeft. 

 

Bless the Lord, my soul 

and bless Gods holy name. 

Bless the Lord, my soul, 

who leads me into life. 

Psalm 87: 1, 3 en 4 

Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede, 

zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 

O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof, 

door uwe poort zal ieder binnentreden. 

 

God zal hen zelf bevestigen en schragen 

en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 

hen tellen, als in Israël ingelijfd, 

en doen de naam van Sions kind'ren dragen. 

 

Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 

dansend de harpen en cymbalen slaan, 

en onder fluitspel in het ronde gaan, 

zingend: "In U zijn al onze fonteinen". 

 

Lofprijzing: Halleluja (uit Kiev) 

 

Lied 704: 1 en 3 (NLB) 

Dankt, dankt nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet, 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 

 

Lof, eer en prijs zij God, 

die troont in 't licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest, 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 

 

 

 

 


