
Liederenblad bij de kerkdienst van zondag 1-11-20 

 
Openingslied: lied 733 (Opw). 

De zon komt op, maakt de morgen wakker. 

Mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag 

overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 

 

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit, 

o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 

tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

 

Loof de Heer, o mijn ziel… 

 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 

mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

 

Loof de Heer, o mijn ziel… 

 

Lied 216: 1,2 en 3 (NLB). 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het Woord.  

 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed.  

 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Lied: ´In de hemel is de Heer´. 

In de hemel is de Heer 

en Zijn glans is als kristal. 

Hij is de Heilige van God 

en Hij heerst over ’t heelal. 

 

 

Er is macht in Zijn Woord, 

als de wateren bruist Zijn stem. 

Als de zon op de zee zo blauw, 

zo is de rijkdom van Zijn trouw. 

 

En aan U alle macht, 

alle heerlijkheid en kracht. 

En aan U is de eer 

en de lof, want U regeert. 

En aan U alle macht, 

alle heerlijkheid en kracht. 

En aan U is de eer 

en de lof, want U regeert. 

 

Miljoenen in gereedheid, 

staan de engelen om Zijn troon. 

Verbijsterend Zijn sieraad 

en de schoonheid van Zijn kroon. 

Er is macht in Zijn Woord, 

als het water bruist Zijn stem. 

Als de zon op de zee zo blauw, 

zo is de rijkdom van Zijn trouw. 

 

En aan U alle macht… 

 

U regeert in onze harten. 

U regeert over ’t heelal. 

U regeert in onze levens. 

U regeert overal. 

 

En aan U alle macht… 

 

Lied 213: 1, 2, 3 en 5 (ELB).  

Ik wil jou van harte dienen 

en als Christus voor je zijn. 

Bid dat ik genade vind, dat 

jij het ook voor mij kunt zijn. 

 

Wij zijn onderweg als pelgrims, 

vinden bij elkaar houvast. 

Naast elkaar als broers en zusters, 

dragen wij elkanders last. 

 

Ik zal Christus' licht ontsteken, 

als het duister jou omvangt. 

Ik zal jou van vrede spreken, 

waar je hart naar heeft verlangd. 



 

Dan zal het volmaakte komen, 

als wij zingend voor Hem staan. 

Als wij Christus' weg van liefde 

en van lijden zijn gegaan. 

 

Lied 265: 1 en 3 (Bundel ´Zingende 

Gezegend´).  

Dank U, Heer, voor al wat leeft, 

dank voor alles wat Gij geeft: 

voedsel, vreugde, overvloed - 

Gij zijt overstelpend goed! 

Dank U wel voor al wat groeide, 

wind en wolken, licht en lucht, 

velden vol van goede vrucht, 

dank dat duizend bloemen bloeiden! 

 

Armen in uw koninkrijk 

zijn reeds U, de koning rijk - 

wie zachtmoedig is beërft 

land waarin geen kind meer sterft; 

wie hier treurt mag binnentreden, 

wie een hart heeft recht en rein 

zal daar zonder zorgen zijn: 

eindelijk een land van vrede! 

 

 

 

 

  

 


