Liedblad voor de middagdienst van 30 mei in de Dorpskerk,
aanvang 16.00 uur.
Voorganger: Ds. A. Baas
Zingen: Joh.de Heer 541 (OTH 269)
1.Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer.
Beproef m’ en zie wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg die ’k ga niet goed voor mij;
leid m’ op de eeuw’ge weg, Heer, maak mij vrij!
2.O, Heer, heb dank, ’k mag toch de uwe zijn.
Uw dierbaar bloed, wast mij van zonden rein.
Doop mij met vuur, opdat ’k mij niet meer schaam:
’k Wil leven, Heer, tot eer van uwe naam.
3.Zie Heer, hier ben ‘k, maak mij een vat voor U.
Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu!
Verbreek mijn wil, maak m’ ook van hoogmoed vrij:
’k Wil in U blijven, Heer, blijf Gij in mij.
4.O Heil’ge Geest, kom tot uw heerschappij.
Schenk een herleving en begin bij mij.
Zegen uw volk, maak ’t als een bruid bereid,
wachtend op Jezus’ komst in heerlijkheid.
Aanvangstekst: Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal
geschieden…
Zingen: Psalm 81:1 en 4
Lezing 1e deel form. Heilig Avondmaal
Zingen: Weerklank Ps.42a:7
7.Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.
Schriftlezing: Jesaja 43:22-44:5
Tekst: Jesaja 44:3 “Waterstromen”.

Zingen: Weerklank Ps.63:1 en 3
1.Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
naar U, Heer, strekt zich mijn
verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt, schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

3.Wanneer ik wakend in de nacht
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
dan mag ik weer uw goedheid proeven;
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich uw vleugels breed
ontvouwden,
zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,
door uw hand word ik vastgehouden.

Zingen: Weerklank 245

2.O Heer, uw onweerstaanbaar
woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons
geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Zingen: Psalm 69:14

