
Liederenblad bij de kerkdienst van zondag 4-10-20 

 
Openingslied: Psalm 105 vers 1 en 4. 

Looft God den 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 den Heer, 

verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 

 

De Heer heeft Izak uitverkoren, 

aan Jakob zijn verbond bezworen, 

aan Israël zijn trouw verpand; 

Uw kind'ren breng Ik naar dit land, 

naar Kanaän dat eeuwig is 

uw toegemeten erfenis.Kom, nu is de tijd… 

 

´Lied en gebed in tijden van corona´. 

Tekst: ds. Freek Schipper, Zierikzee. 

Zangeressen zingen: 

Koning van de hele aarde, 

nu de wereld is ontwricht 

waar het kwaad zich openbaarde, 

doet de angst ons leven dicht. 

Laat U niet de kroon ontroven 

die alleen aan U behoort. 

Doe ons in uw hulp geloven 

die de wrede macht verstoort. 

 

Die ons lichaam hebt geschapen –  

het is mooi maar ook zo broos 

onder het onzichtbaar wapen 

waar uw vijand sluw voor koos. 

God, bescherm ons hele wezen 

tegen al wat het belaagt. 

Laat de zieken weer genezen, 

troost wie rouw en onheil draagt. 

 

Herder, blijf uw schapen hoeden, 

die verspreid zijn en alleen. 

Schenk hun moed door het vermoeden 

van uw armen om hen heen. 

Geef dat liefde wordt verzonden 

als ons welgemeend gebaar -    

over afstand toch verbonden. 

Zegen ons zo met elkaar. 

 

Lied 388 (Opwekking).  

De woestijn zal bloeien als een roos 

en de steppe zal jubelen en juichen, 

want het levend water van Gods Geest 

maakt dorstig land tot waterbronnen. 

 

Sta op, Sion, en juich! 

Want de Here heeft u verlost; 

want de lamme zal springen als een hert 

en de stomme zal jubelen en juichen. 

Lai, lai, lai … 

 

Lied 148 (Opwekking).  

Gods volk wordt uitgeleid, zij gaat met 

vreugde voort, 

en de bergen en heuv’len juichen rondom 

haar. 

Alles zingt erbij, zelfs de bomen zijn blij  

en zij klappen voor hun God. 

En de bomen in het veld zullen klappen voor 

Hem. 

En de bomen in het veld zullen klappen voor 

Hem. 

En de bomen in het veld zullen klappen voor 

Hem. 

En wij gaan vrolijk voort. 

 

Slotlied: lied 868 vers 2 en 5 (Nieuwe 

Liedboek).  

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde 

uw leven; 

heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len 

geheven. 

Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van 

zijn namen, 

christenen looft Hem met Abrahams 

kinderen samen. 

Hart wees gerust, 

Hij is uw licht en uw lust. 

Alles wat ademt zegt: Amen. 

 

  

 


