
Liederenblad bij de kerkdienst van zondag 14 juni 2020.  
 
Openingslied. 

 

Dank U voor deze mooie morgen, 

dank U voor elke nieuwe dag. 

Dank U dat ik met al mijn zorgen 

bij U komen mag. 

 

Dank U voor alle goede vrienden, 

dank U, o God voor al wat leeft, 

dank U voor wat ik niet verdiende: 

dat U mij vergeeft. 

 

Dank U voor alle bloemengeuren, 

dank U voor ieder klein geluk, 

dank U voor alle held’re kleuren, 

dank U voor muziek. 

 

Dank U dat U in moeilijkheden, 

dank U dat U in pijn en strijd, 

dank U dat U in alle tijden 

toch steeds bij mij zijt. 

 

Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 

dank U dat ik nu weet daarvan. 

Dank U, o God, ik wil U danken 

dat ik danken kan. 

 
 

Lied 300 (Evangelische liedbundel). 

Inleidend op het openingsgebed: 

 

Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel, 

Hij is mijn licht, mijn heil. 

Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel, 

zij vindt rust in Hem. 

 

Lied 203 (Evangelische liedbundel). 

Genade zo oneindig groot, 

dat ik, die ´t niet verdien, 

het leven vond, want ik was dood 

en blind, maar nu kan ´k zien.  

 

Genade, die mij heeft geleerd 

te vrezen voor het kwaad. 

Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 

dat God mij nooit verlaat.  

 

Want Jezus droeg mijn zondelast 

en tranen aan het kruis. 

Hij houdt mij door genade vast 

en brengt mij veilig thuis.  

 

Als ik daar in zijn heerlijkheid 

mag stralen als de zon, 

dan prijs ik Hem in eeuwigheid 

dat ik genade vond. 

 

Lied na de verkondiging. 

 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn 

Verlosser, 

en toegewijd leer ik uw stem verstaan. 

Uw onderwijzing vormt mij als uw leerling, 

ik bouw op U, in vreugde sterk en vrij. 

Uw onderwijzing vormt mij als uw leerling, 

ik bouw op U, in vreugde sterk en vrij. 

 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn 

Verlosser. 

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 

Sterk in uw kracht, gerust in uw 

bescherming, 

ik bouw op U en ga in uwe naam. 

Sterk in uw kracht, gerust in uw 

bescherming, 

ik bouw op U en ga in uwe naam. 

 

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend, 

en telkens meer moet ik uw kracht verstaan. 

Toch rijst in mij een lied van overwinning, 

ik bouw op U en ga in uwe naam. 

Toch rijst in mij een lied van overwinning, 

ik bouw op U en ga in uwe naam. 

 

Lied 1006 (Nieuwe liedboek).  

Aansluitend aan de slotgebeden: 

 

Onze Vader in de hemel,  

U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: 

zoals U is er maar één. 

 

Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn, 

 



in uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien zal zijn. 

 

Help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten, 

tot de honger is gestild. 

 

En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verder gaan. 

 

Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 

dat we goed zijn voor elkaar. 

 

Onze Vader, wij geloven, 

dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. 

Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen. Amen. 

 

Slotlied: lied 270 (Evangelische liedbundel). 

 

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. 

 

 


