
Liederen zondag 30 oktober 2016, morgendienst 

Opwekking 370 vers 1 en 2 

1. Een vaste burcht is onze God,  

een toevlucht voor de Zijnen!  

Al drukt het leed, al dreigt het lot,  

Hij doet zijn hulp verschijnen!  

De vijand rukt vast aan  

met opgestoken vaan;  

hij draagt zijn rusting nog  

van gruwel en bedrog,  

maar zal als kaf verdwijnen! 

  

2. Geen aardse macht begeren wij,  

die gaat welras verloren.  

Ons staat de sterke Held ter zij,  

dien God ons heeft verkoren.  

Vraagt gij zijn naam? Zo weet,  

dat Hij de Christus heet,  

Gods eengeboren Zoon,  

verwinnaar van de troon:  

de zeeg’ is ons beschoren! 

Uit Aller Mond 245 vers 1 en 2 

1. Leer mij in geloof te leven, 

Heer, mijn hart aan U te geven, 

rusten op geen ander woord 

dan vanuit Uw Woord gehoord. 

Leer mij steeds op te bouwen, 

door Uw Geest U te vertrouwen, 

elke dag de weg te gaan 

achter Jezus Christus aan. 

 

2. Leer mij met verwachting leven, 

met mijn hoofd omhoog geheven, 

Uitziend naar de komst van Hem, 

die ik als mijn Heiland ken. 

Leid mijn wil en mijn gedachten, 

om U daaglijks te verwachten. 

Laat mij steeds bereid zijn, Heer, 

op U hopend meer en meer. 

 

Johannes de Heer 478 vers 1 en 2 

1. Een naam is onze hope, 

een grond heeft Christus' Kerk, 

zij rust in ene dope, 

en is zijn scheppingswerk. 

Om haar als bruid te werven, 

kwam Hij ten hemel af. 

Hij was 't, die door zijn sterven 

aan haar het leven gaf. 

2.  Vergaard uit alle streken 

in heel de wereld een, 

werd dit haar zalig teken, 

dat allen is gemeen. 

Een bede vouwt de handen, 

een zegen breekt het brood, 

een vuurbaak staat te branden 

in 't duister van de dood. 

 

Liederen zondag 30 oktober 2016, middagdienst 

Evangelisch Liedbundel 275 vers 1 

1. 'k Heb geloofd en daarom zing ik, 

daarom zing ik van gena. 

Van ontferming en verlossing, 

door het bloed van Golgotha. 

Daarom zing ik U, die stervend 

alles, alles hebt volbracht. 

Lam Gods, dat de zonden wegneemt, 

Lam van God, voor ons geslacht. 


