
Liederenblad bij de kerkdienst van zondag 13-9-20 

 
Openingslied: lied 539 (Opwekking) 

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 

Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 

Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 

Kom, zoals je bent en geef je hart. 

Kom. 

 

Eens zal elke tong U belijden als Heer, 

buigt zich elke knie voor U neer. 

Toch heeft U het beste aan hem beloofd 

die nu in U gelooft. 

 

Kom, nu is de tijd… 

 

Lied 125 (Opwekking)  

Heer, ik kom tot U, 

hoor naar mijn gebed, 

vergeef mijn zonden nu 

en reinig mijn hart. 

 

Met uw liefde, Heer, 

kom mij tegemoet, 

nu ik mij tot U keer 

en maak alles goed. 

 

Zie mij voor U staan, 

zondig en onrein, 

o, Jezus, raak mij aan, 

van U wil ik zijn. 

 

Jezus, op uw woord 

vestig ik mijn hoop, 

U leeft en U verhoort 

mijn bede tot U. 

 

Gezang 460: 1 en 5 (LvdK)  

Loof de Koning, heel mijn wezen, 

gij bestaat in zijn geduld, 

want uw leven is genezen 

en vergeven is uw schuld. 

Loof de Koning, loof de Koning, 

tot gij Hem ontmoeten zult. 

Engelen, zingt ja en amen 

met de Koning oog in oog! 

Zon en maan, buigt u tezamen 

en gij sterren hemelhoog! 

Looft uw Schepper, looft uw Schepper, 

looft Hem, die het al bewoog! 

 

Gezang 320: 1 en 4 (LvdK) 

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! 

 

Zegenlied: lied 185 (Kinderopwekking) 

De Here zegent jou en Hij beschermt jou, 

Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn, 

Hij zal zijn vrede aan je geven. 

 

Lied 270: 1 en 2 (ELB) 

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 

wat wij hier beleden, samen met elkaar. 

Aan uw dagelijks leven, uw gezin, uw werk, 

wilt u daaraan geven, dan bent u Gods kerk. 

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 

wat wij hier beleden, samen met elkaar. 

Neem van hieruit vrede, vrede mee naar 

huis, 

dan is vanaf heden, Christus bij u thuis. 

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar! 

  

 


