Liedblad voor de middagdienst van 11 juli in de Dorpskerk
Predikant: ds. A. Visser
Zingen: Weerklank psalm 98: 1 en 3
1. Zing een nieuw lied voor God de HERE,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de HEER, Hij openbaarde
Bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
3. Laat heel de aard’ een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des HEREN wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning,
de HEER die bij ons intocht houdt.
Zingen: OTH 229: 1, 2 en 3
1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in ’t hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
2. Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der
waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
Zingen: Psalm 26: 2 en 8

3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Schriftlezing: Exodus 32: 1 -11
Ezechiël 37: 1 – 5
Openbaring 3: 1 – 6
Zingen: Psalm 139: 1 en 14
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.
14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.
Zingen: OTH 305
Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
Die God is onze heil.
Want het geknakte riet verbreekt
Hij niet
Al wat beschadigd is hersteld hij
op den duur.
Wat walmt dat dooft hij niet,
Want Hij kent ons verdriet.
Barmhartigheid schenkt Hij ons,
Zijn warmte en Zijn vuur
Zingen: Psalm 45: 7

Want een verbroken hart veracht
Hij niet.
Al wat vernederd is, verhoogd Hij
op zijn tijd.
Hij troost de treurenden,
De zwakke beurt Hij op.
Barmhartigheid schenkt Hij ons
Zijn goedertierenheid
Geprezen zij de Here,
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is onze heil

