Liedblad voor de morgendienst van 25 oktober in de Oosterholthoeve
Predikant: M. van Dam
Zingen: Weerklank 469: 1, 2 en 3
2. Voor uw woord van genade,
dank U wel.
Voor uw woord van genade,
dank U wel.
Heer, U maakte ons vrij.
In uw kracht overwinnen wij.
O, Heer, wij prijzen uw naam!
3. Wij aanbidden U, Jezus,
Zoon van God.
Wij aanbidden U, Jezus,
Zoon van God.
Vul ons hart voor altijd,
met uw liefde en heerlijkheid.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Zingen: Psalm 116: 1 en 11
Zingen: Weerklank 616

Schriftlezing: Handelingen 8: 26 – 40 door Dieverke Kanis
Zingen: Psalm 87: 2, 3 en 5
Zingen: OTH 539 ‘lees je bijbel’
Lees je bijbel, bid elke dag,
bid elke dag, bid elke dag.
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag.
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag.
Zingen: Psalm 89: 7
Zingen: Weerklank lied 282: 1, 2, 3 en 4

2. Beproef mijn hart dat voor u openligt;
niets is verborgen voor uw aangezicht.
Dat elke stem die U nog tegenstreeft,
moet zwijgen als U tot mij spreekt.
3. De stem van liefde die in stilte spreekt;
een woord van wijsheid dat mij richting geeft.
De Geest die troost en mij in waarheid leidt;
diep in mijn hart uw woorden schrijft.
4. O levend brood dat al mijn honger stilt,
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.
Dit hemels brood, het mens geworden Woord,
is Christus die ik toebehoor.

Read your bible, pray every day,
pray every day, pray every day.
Read your bible, pray every day,
if you want to grow,
if you want to grow,
if you want to grow.
Read your bible, pray every day,
if you want to grow.

