Liedblad voor de avonddienst van 25 september in de Dorpskerk
Voorganger: Ds. P. van Duijvenboden
Zingen: OTH 273
Heer ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Refrein
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.
(Refrein)
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
Zingen: Weerklank 363:1 en 2
1.Niet zien en toch geloven –
o God, als Gij mij helpt
dan zal ik toch U loven,
hoezeer ik overstelpt
door allerhande plagen,
door twijfel en verdriet,
naar het waarom blijf vragen –
toch zing ik U dit lied!
Zingen: Psalm 17:4
Schriftlezing: 2 Koningen 6: 8-23
Zingen: Psalm 24: 4 en 5

2.Niet zien en toch geloven:
vertrouwend verdergaan,
niet horend, als een dove,
niet ziende, blind voortaan,
niet reikend met mijn handen
naar meer dan Gij mij geeft,
maar wijs door scha en schande
geloven dat Gij leeft!

Preek
Thema; ‘Genade voor vriend en vijand’
Zingen: Psalm 56:4
Zingen: Weerklank 445: 1, 2 en 3
1.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.
2.Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens weer
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.
3.Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd,
de huld’ is U gewijd.
In ’t laatste uur
zal ’k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In ’t laatste uur
zal ’k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

