
Liedblad voor de morgendienst van 27 nov. in de Oosterholthoeve 
Aanvang: 9.30 uur           Predikant: Ds. M. van Dam 
 
 
Zingen: Psalm 91:1 en 5 
 
Zingen: OTH 251 (2x) 
 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 
 
Zingen: Psalm 34:9 en 11 
 
Schriftlezing: Jesaja 40:25-31 
                        2 Petrus 3:8-13 
 
Tekst:             Jesaja 40:30-31 
 
Zingen: Weerklank 616 
 
(Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad.) 2x 
Uw Woord is een lamp, 
uw Woord is een licht, 
uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
 

Zingen: Psalm 130:3 
 

 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Weerklank 112 
 
1.Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilige gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 
2.Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
Zingen: Weerklank 89:1 en 6 
 
1.Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 
6.Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand, 
uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. 
Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide 
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, 
en als herauten gaan U voor op al uw schreden 
uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede. 
 
 
 
 
 


