
Liederenblad bij de kerkdienst van zondag 28 juni 2020.  

 
Openingslied: lied 216: 1,2, 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 mij leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde, waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Solozang: ´O Lord, hear my prayer´. 

 

Oh Lord, hear my prayer, 

Oh Lord, hear my prayer. 

When I call, answer me. 

Oh Lord, hear my prayer, 

Oh Lord, hear my prayer. 

Come and listen to me. 

 

Heer, hoor mijn gebed, 

Heer, hoor mijn gebed. 

Als ik roep, antwoord mij. 

Heer, hoor mijn gebed, 

Heer, hoor mijn gebed. 

Kom en luister naar mij. 

 

Psalm 100: 1, 3, 4 (oude berijming.). 

Juicht, aarde! Juicht alom de Heer. 

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer. 

Komt, nadert voor zijn aangezicht, 

zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

 

Gaat tot zijn poorten in met lof, 

met lofzang in zijn heilig hof. 

Looft Hem aldaar met hart en stem, 

prijst zijne naam, verheerlijkt Hem. 

 

Want goedertieren is de Heer, 

zijn goedheid eindigt nimmermeer. 

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 

tot in het laatste nageslacht. 

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 411: 1, 2 (ELB).  

 

Jezus leeft in eeuwigheid, 

zijn sjaloom wordt werk'lijkheid. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van mijn leven. 

  

Straks als er een nieuwe dag begint, 

en het licht het van het duister wint, 

mag ik bij Hem binnengaan, 

voor zijn troon gaan staan. 

Hef ik daar mijn loflied aan: 

 

Jezus leeft in eeuwigheid, 

zijn sjaloom wordt werk'lijkheid. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van mijn leven. 

 

 

 

  



Straks wanneer de grote dag begint, 

en het licht voor altijd overwint, 

zal de hemel opengaan, 

komt de Heer er aan. 

heffen wij dit loflied aan: 

  

Jezus komt in heerlijkheid. 

Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van ons leven. 

 

 

 


