
Liedblad voor de avonddienst van 29 januari in de Dorpskerk 
Predikant: van Santen  Aanvang: 18:30 uur 
 
Zingen: OTH 235 ‘verberg mij nu’ 
 
Verberg mij nu 
onder uw vleugels Heer. 
Houd mij vast 
in Uw sterke hand. 
 
Als de oceaan haar krachten 
toont, 
zweef ik met U hoog boven de 
storm. 
Vader, U bent sterker dan de 
vloed.  
Dan word ik stil; U bent mijn God. 

 
Vind rust mijn ziel 
in God alleen. 
Ken zijn kracht, 
vertrouw Hem en wees stil. 
 
(Refrein 2x) 
 
Dan word ik stil; U bent mijn God. 

 
Zingen: Psalm 84: 1, 2 en 6 
 
Zingen: Weerklank psalm 103: 5 en 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Maar ’s HEREN gunst zal over die Hem vrezen 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
Zijn heil omsluit de komende geslachten; 
zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 
 
Schriftlezing: Marcus 3: 7 – 19 en Lucas 6: 12 – 19  
 
Zingen: Weerklank lied 602: 1, 2, 3, 5, 6 en 7 
 
1. Ik buig nu heel eerbiedig 
mijn hoofd voor U, o Heer. 
En ik leg al mijn zorgen 
heel need’rig voor U neer. 
 
2. U kunt mij alles geven. 
Zie mij genadig aan. 
En wilt U met uw zegen 
geen dag mij overslaan? 
 
3. Wilt U voor alles zorgen 
wat in uw schepping leeft? 
Voor wat vandaag en morgen 
uw zegen nodig heeft? 
 

5. Ik bid U voor het leren. 
Ik bid U voor het werk. 
Ik bid om goede kleren. 
Ik bid U voor de kerk. 
 
6. Wilt U voor alles zorgen? 
Maar geef mij bovenal 
het uitzicht op de morgen 
dat Jezus komen zal! 
 
7. Leer mij afhank’lijk leven. 
Geef moed voor elke dag. 
En laat mij nooit vergeten 
dat ik U danken mag! 

Verkondiging: 
1. Eenzaamheid en stilte 
2. bidmoment; 
3. voorbidder  
 
Zingen: Gezang 5 gebed des Heren 
 
Zingen: Weerklank psalm 145: 1 
 
Mijn God en Koning, aller vorsten HEER, 
ik zing verheugd uw heilge naam ter eer. 
Uw naam, zo groot en vol van majesteit 
zal ik verheffen tot in eeuwigheid. 
Van dag tot dag zal ik U eer bewijzen. 
De HEER is groot en Hij is zeer te prijzen. 
Zijn grootheid gaat het scherpst verstand te boven. 
Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven. 


