Liedblad voor de avonddienst van 23 juni in de Dorpskerk
Voorganger: Ds v/d Berg
Dankzegging Heilig Avondmaal
Zingen: Psalm 101:1 en 2 (LvdK)

2.Ik let op reine harten, rechte daden,
HEER, wanneer komt Gij tot mij in genade?
Dan leef ik met de mijnen voor altijd
in zuiverheid.
Zingen: Psalm 84: 1 en 2
Zingen: Psalm 34: 1 en 11
Schriftlezing en tekst: Handelingen 11

Collecte en zingen: Psalm 139: 1 en 2 (Weerklank)
1.HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

2.Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Zingen: Lied 237: 1, 2 en 3 (Weerklank)
1.God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die ’t heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en ’t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

2.De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.
3.De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn Heil’geheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.
Zingen: Lied 519: 1, 2, 3 en 4 (Weerklank)

2.Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

4.Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd’ en majesteit.

3.Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door
mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

