
Liederenblad bij de kerkdienst van zondag 27-9-20 

 
Openingslied: Psalm 138: 1 en 4 

U loof ik, Heer, met hart en ziel, 

in eerbied kniel ik voor U neder. 

Ja, in de tegenwoordigheid 

der goden wijd ik U mijn beden. 

Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 

hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. 

Gij zult, o Here, wijd en zijd 

uw heerlijkheid en trouw bewijzen. 

 

Als, ik omringd door tegenspoed, 

bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. 

Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 

uw rechterhand zal redding geven. 

De Heer is zo getrouw als sterk, 

Hij zal zijn werk voor mij voleinden. 

Verlaat niet wat uw hand begon, 

o Levensbron, wil bijstand zenden. 

 

Lied 887 (NLB)  

Wees stil en weet: Ik ben uw God.  

Wees stil en weet: Ik ben uw God.  

Wees stil en weet: Ik ben uw God.  

 

Ik ben het die u helen zal.  

Ik ben het die u helen zal.  

Ik ben het die u helen zal.  

 

Op U vertrouw ik, goede God.  

Op U vertrouw ik, goede God.  

Op U vertrouw ik, goede God. 

 

Lied 334 (Opwekking)  

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen, 

waar U bent zal de nacht verdwijnen, 

Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons, 

levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons - 

schijn in mij, schijn door mij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom, Jezus, kom, 

vul dit land met Uw heerlijkheid, 

kom, Heil´ge Geest, stort op ons Uw vuur, 

zend Uw rivier, 

laat Uw heil heel de aard vervullen, 

spreek, Heer, Uw woord dat het licht 

overwint. 

 

Heer, ´k wil komen in Uw nabijheid, 

uit de schaduwen in Uw heerlijkheid, 

door het bloed mag ik U toebehoren, 

leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen, 

schijn in mij, schijn door mij. 

 

Kom, Jezus, kom… 

 

Staan wij oog in oog met U, Heer, 

daalt Uw stralende licht op ons neer, 

zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, 

U volmaakt wie volkomen zich geven, 

schijn in mij, schijn door mij. 

 

Kom, Jezus, kom… 

 

Lied: ´Counting every blessing´. 

Vertaling:  

Ik was blind, nu zie ik alles in kleuren, 

ik was dood, nu leef ik eeuwig, 

ik ging onderuit, maar U was mijn 

Verlosser, 

ik ben onvoorstelbaar gezegend.  

 

Ik was verloren, maar nu ben ik door de 

Vader gevonden, 

ik ben veranderd van een wrak in een schat, 

mij is hoop en toekomst gegeven, 

ik ben onvoorstelbaar gezegend. 

 

Ik tel iedere zegen, tel iedere zegen, 

ik laat los en vertrouw, als ik nog niets zie, 

ik tel iedere zegen, tel iedere zegen, 

werkelijk iedere periode bent U goed voor 

mij. 

 

 

 

 

Alles wat U prijzen kan, 



Oh, U bent goed voor mij, 

Oh, U bent goed voor mij. 

U was er in een donker dal, 

U was er in mijn diepste zorgen, 

U bent mijn kracht, mijn hoop voor morgen.  

Ik ben onvoorstelbaar gezegend. 

 

Ik tel iedere zegen, tel iedere zegen, 

ik laat los en vertrouw, als ik nog niets zie, 

ik tel iedere zegen, tel iedere zegen, 

werkelijk iedere periode bent U goed voor 

mij.  

 

Oh, U bent goed voor mij, 

Oh, U bent goed voor mij. 

Werkelijk, uw goedheid volgt mij 

en zeker staat uw hart steeds open voor mij. 

Elke dag zal ik mij uw goedheid herinneren, 

door buien en stormen heen. 

 

Ik tel iedere zegen, tel iedere zegen, 

ik laat los en vertrouw, als ik nog niets zie, 

ik tel iedere zegen, tel iedere zegen, 

werkelijk iedere periode bent U goed voor 

mij.  

 

Oh, U bent goed voor mij, 

Oh, U bent goed voor mij. 

 

Slotlied: lied 413: 1, 3 en 2 (NLB) 

Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert uwe werken. 

Die Gij waart te allen tijd, 

blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 

Heer, ontferm U over ons, 

open uwe Vaderarmen, 

stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen. 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan 

laat ons niet verloren gaan. 

 

 
 

Alles wat U prijzen kan, 

U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 

looft uw liefd' en zingt ervan. 

Alle eng'len, die U dienen, 

roepen U nooit lovensmoe: 

Heilig, heilig, heilig toe! 

 

 

 

 

  

 


