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zondag 14 augustus 2022 

54         O God, verlos mij door uw naam                                                

Psalm 54 

1. O God, verlos mij door uw naam!                                             

O Heer, neem mijn gebed ter ore!                                             

Verschijn met kracht en wil mij horen!                                        

Verschaf mij recht! U roep ik aan!                                                      

Want vreemden smeedden een complot                                             

en hebben hun hand opgeheven.                                                      

Zij staan mij met geweld naar ’t leven,                                        

erkennen God noch zijn gebod. 

2. God is mijn hulp, Hij is getrouw.                                                 

Het is de Heer die mij blijft schragen,                                                

die ze verdelgt wie mij belagen,                                                                            

breekt wie mij brengen in het nauw.                                                  

Ja, Hij zag mijn benauwdheid aan,                                                   

ik vrees niet meer voor mijn vijanden.                                              

O God, ontvang mijn offeranden!                                                    

O Heer, geprezen zij uw naam! 

117a     Gij volken loof uw God en Heer        

1.          Gij volken loof uw God en Heer                                                              

wil Hem het loflied zingen.                                                                                

Laat de fonteinen van zijn eer                                                                                                                                                                              

in ieder hart ontspringen,                                                                                            

omdat Hij u verkoren heeft,                                                                                      

omdat Hij u genade geeft,                                                                

door Christus, halleluja. 
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2.          Hoe groot is zijn barmhartigheid                                                                  

voor allen allerwege,                                                                                      

zijn waarheid en zijn tederheid                                                                                             

als overvloed van regen.                                                                                                    

Zijn liefde duurt in eeuwigheid,                                                                     

en geeft om niet de zaligheid.                                                                            

Zingt, zingt Hem, halleluja. 

422 Laat de woorden die we hoorden 

1. Laat de woorden                                                                        

die we hoorden                                                                      

klinken in het hart.                                                                        

Laat ze vruchten dragen                                                          

alle, alle dagen                                                                                        

door uw stille kracht.     

2. Laat ons weten,                                                                                

nooit vergeten                                                                         

hoe U tot ons spreekt:                                                                  

sterker dan de machten                                                                     

zijn de zwakke krachten,                                                              

vuur dat U ontsteekt. 

3. Laat ons hopen,                                                                         

biddend hopen,                                                                                 

dat de liefde wint.                                                                           

Wil geloof ons geven                                                                   

dat door zo te leven                                                                                                                          

hier Gods rijk begint. 
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992       Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

1.          Wat vraagt de Heer nog meer van ons                                                                        

dan dat wij recht doen en trouw zijn                                                              

en wandelen op zijn weg? 

2.          Wat vraagt de aarde meer van ons                                                               

dan dat wij dienen en hoeden                                                                

als mensen naar Gods beeld? 

3.          Wat vragen mensen meer van ons                                               

dan dat wij breken en delen                                                                          

als ons is voorgedaan? 

4.          Het is de Geest die ons beweegt                                                             

dat wij Gods wil doen en omzien                                                                                                                                      

naar alles wat er leeft. 

903       Zou ik niet van harte zingen 

1.          Zou ik niet van harte zingen                                                             

Hem die zozeer mij verblijdt?                                                                     

Want ik zie in alle dingen                                                                            

niets dan zijn genegenheid.                                                                                        

Is de hartslag van het leven                                                                            

niet de liefde van de Heer?                                                                             

Liefde draagt hen meer en meer,                                                                        

die in dienst van Hem zich geven.                                                          

Alle dingen hebben tijd,                                                                          

maar Gods liefde eeuwigheid. 

 

 

 



 

4 
 

3. In het duister van de tijden                                                          

ben ik nooit alleen geweest,                                                               

want God gaf mij ten geleide                                                            

op mijn wegen woord en Geest.                                                     

Ja, de Heer doet mij geloven,                                                               

Hij ontstak in mij het licht                                                              

van het innerlijk gezicht, -                                                                          

dat zal dood noch duivel doven.                                                    

Alle dingen hebben tijd,                                                             

maar Gods liefde eeuwigheid. 

6. Omdat Gij mijn hart doet branden,                                                                      

omdat Gij mij zo bemint,                                                              

hef ik, Heer, tot U mijn handen:                                                    

Vader, zie ik ben uw kind.                                                              

Wil mij de genade geven,                                                                  

U te dienen hier en nu;                                                                    

God die liefde zijt, aan U                                                         

vast te houden, heel mijn leven,                                                         

tot ik U na deze tijd                                                                 

liefheb in der eeuwigheid. 

425       Vervuld van uw zegen 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen                                        

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,                                                    

in Christus verbonden, tezamen gezonden                                                

op weg in een wereld die wacht op uw woord.                                                       

Om daar in genade uw woorden als zaden                                                      

te zaaien tot diep in het donkerste dal,                                                           

door liefde gedreven, om wie met ons leven                                                     

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
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