Liederenblad 16 juli 2017
Morgendienst
Lied 717 Opwekking –
Stil mijn Ziel
Stil mijn ziel wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

In het begin zijn de wolken en luchten,
in het begin is de hemel ontstaan.
God sprak zijn woord en de wateren
vluchtten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.
In het begin is de aarde geboren,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde het vee.
In het begin zijn de sterren gaan branden,
in het begin kwam de zon en de maan.
Boven het land en de zee en de stranden
wijzen zij wegen en tijden aan.
In het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in 't water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren, elk naar hun soort.

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van
verleiding

In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
wat was God blij dat de wereld bestond.

God U bent mijn God

Middagdienst

Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

Lied 7 Zingende gezegend Houdt hoog uw staf tot God gehevn
(melodie psalm 118)

-2xGod U bent mijn God
Ik rust in U alleen

Lied 450 Op Toonhoogte
In het begin lag de aarde verloren,
In het begin lag de aarde verloren,
in het begin in de duisternis;
God sprak zijn woord en het licht werd
geboren,
't licht dat vandaag onze dag nog is.

Houdt hoog uw staf tot God geheven,
boven de woede der woestijn!
Hoe zou een mens op aarde leven
als God niet God-met-ons zou zijn?
Ons leger was geheel verslagen,
ons leven in de kiem gesmoord,
begraven in de hinderlagen,
had God de oorlog niet verstoord.
Houdt hoog de staf tot God geheven,
zijn vrede zal ons vaandel zijn!
Gij zult het lijden overleven,
vuur gaat u voor door de woestijn.
Steunt links en rechts elkanders handen,
weest dapper en bij voorbaat blij,
juicht voor de Heer in alle landen:
zijn woord maakt alle volken vrij!

