Liedblad voor de middagdienst van 28 juli in de Dorpskerk
Predikant: ds P. Hoogendam
Voorzang: Psalm 106: 1 en 3
Zingen: Psalm 77: 1 en 6
Zingen: Lied 305 (Weerklank)
1. Ik geloof dat God mijn Vader,
bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
schepper, herder, hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.
2. Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad, tot ondergang bereid –
opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.
3. Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden,
paaslicht dat ons graf ontsluit –
eeuwig samen zing ik: Amen
roep ik, God, u glorie uit!
Schriftlezing: Psalm 74
Zingen en collecte: Psalm 74: 1, 2, 4 en 5 (NB)
1. Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos,
verzengt uw toorn de schapen uwer weide?
Gedenk uw erfdeel dat G'in oude tijden
verlost' en tot gemeente U verkoos.
2. Gedenk aan Sion waar Gij hebt gewoond,

richt naar 't verwoeste heiligdom uw schreden.
Het ligt in puin, door vijanden vertreden,
niets heeft hun onbehouwenheid verschoond.
4. Uw heilge tempel hebben zij verbrand,
ontwijd, onteerd de woning van uw vrede.
Toen zeiden zij: laat ons dit volk vertreden.
Geen godshuis bleef gespaard in heel het land.
5. De godsspraak zwijgt, geen teken dat voorspelt,
geen ziener wilt Gij aan uw knechten zenden
en niemand ziet het einde der ellenden.
Hoelang nog duurt hun hoon en hun geweld?

Zingen: Psalm 74: 7, 10 en 11 (NB)
7. En toch, ik weet, mijn Koning is de Heer,
van oudsher deed Hij heil op aarde dagen,
deelde de zee en heeft de draak verslagen.
Hij sloeg de monsters van de oervloed neer.
10. U is de dag, U is de nacht, o Heer.
De zon, de sterren rusten in uw handen.
Gij stelt een grens vast tussen zee en landen,
bepaalt de tijd voor der seizoenen keer.
11.O HEER, die zo uw koningsmacht betoont,
wil eindlijk toch uw naam, uw eer gedenken.
Zie hoe een volk van dwazen U durft krenken
en hoe de vijand openlijk U hoont.
Zingen: Psalm 89: 1, 5 en 20
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