Liedblad voor de avonddienst van 4 augustus in de Dorpskerk
Predikant: ds J. het Lam
Voorzang: Psalm 146: 3 en 5
Zingen: Psalm 62: 1, 4 en 5
Zingen: Lied 9 (Weerklank)
1. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.
2. Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?
3. U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!
4. Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!
Schriftlezing: Exodus: 16: 1-36
Deutronomium 8: 1-7a
Zingen en collecte: Psalm 84: 3, 4 en 6

Zingen: Lied 467: 1, 2 en 3 (Weerklank)

2. Nog voor wij U iets vragen,
weet u van ons gebed.
U hebt voordat wij klagen,
op onze nood gelet.
U helpt de last te dragen,
U steunt bij elke tred,
zelfs bij de zwaarste plagen
bent U de God die redt.
3. U kent, Heer, al mijn noden,
waarin U trouw voorziet.
U geeft geen steen voor broden,
een slang voor vissen niet!
Wie komt tot U, verloren,
die U geen uitkomst geeft?
U wilt een zondaar horen,
voor hij geroepen heeft.
Zingen: Psalm 121: 1, 2, 3 en 4
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