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Morgendienst 

 

Schriftberijming 23 

 

1 Wees blij te allen tijde, 

verheug u in de Heer! 

De Heere is nabij u, 

ja, spoedig keert Hij weer! 

Laat iedereen het merken 

dat Christus in u woont, 

dat u in woord en werken 

zijn vriendlijkheid vertoont. 

 

2 Wees niet bezorgd, maar blijde: 

de Heere zorgt voor u. 

Laat niet door vrees u leiden, 

want Hij staat borg voor u. 

En wat u mag ontbreken, 

zeg aan de Heer uw nood 

met bidden en met smeken, 

maak zijn genade groot. 

 

3 Dank God te allen tijde, 

verwacht het uit zijn hand: 

dan zal zijn milde vrede 

- te hoog voor elk verstand - 

uw hart en uw gedachten 

behoeden in uw Heer. 

Wie op de Heere wachten 

verblijdt Hij keer op keer. 

 

4 Voorts, broeders, al wat waardig, 

wat waar en zuiver is, 

beminnelijk, rechtvaardig, 

al wat welluidend is - 

en al wat u geleerd is, 

doe dat en leef daarbij: 

en God, de God des vredes, 

zal altijd met u zijn. 

 

Vader, mijn God, ik aanbid U 

(Opwekking 501) 

 

Vader, mijn God, ik aanbid U! 

Heel mijn hart is op U gericht 

neem mijn leven in Uw hand 

hoed mijn ziel en mijn verstand 

en laat Uw vrede heersen in mijn hart! 

 

Heilige Geest, U mijn Trooster 

maak mij sterk hef mijn hoofd omhoog! 

Heer Uw waarheid maakt mij vrij 

en Uw leven groeit in mij 

oh, laat Uw vrede heersen in mijn hart! 

 

Heer, ik verlang zo naar meer van U! 

vul mijn gedachten tot eer van U! 

Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel 

en stort nieuw leven uit 

door Uw geest leg Uw kracht op mij 

Uw liefde die geneest 

en laat Uw vrede heersen in mijn hart! 

 

Vrede zij U (Opwekking 58) 

 

Vrede zij u, vrede zij u,    

gelijk Mij de Vader zond,   

zend Ik ook u.     

 

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.  

Mijn woord moet in u zijn,   

dat maakt u vrij.    

 

Ontvangt mijn Geest,  

heilige Geest.  

Hij zal u leiden, 

weest niet bevreesd.  

 

Vrede zij u, vrede zij u,  

gelijk Mij de Vader zond,  

zend Ik ook u.  

 

Middagdienst 

 

Psalm 98 De Nieuwe Psalmberijming 

 

1. Zing een nieuw lied om God te eren, 

die grote daden heeft verricht. 

Zijn sterke arm bleek niet te keren. 

Zijn recht kwam stralend aan het licht. 

Hij wilde zich in liefde buigen 

tot ons, het volk dat met Hem leeft. 

De hele wereld kan getuigen 

dat Hij het is die redding geeft. 

 

2. Juich, aarde, om de heer te prijzen. 

Zing blij voor Hem, bazuin het uit. 

Laat heel de schepping eer bewijzen. 

Zeeën en bergen, jubel luid. 

Hij komt om alles recht te zetten. 

Straks klinkt zijn vonnis wereldwijd. 

Dan buigen volken voor zijn wetten; 

dan toont Hij zijn rechtvaardigheid. 

 

 

 

 



Heer, wijs mij Uw weg (opwekking 687) 

 

Heer, wijs mij uw weg 

en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg  

slechts in U richting vindt.  

Als mij de moed ontbreekt 

om door te gaan, 

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 

  

Heer, leer mij uw weg, 

die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg 

als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, 

het donker is, 

leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 

  

Heer, leer mij uw wil 

aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil 

U vertrouwt, vrede vindt. 

Als mij de wil ontbreekt 

uw weg te gaan, 

spreek door uw Woord en 

Geest mijn hart en leven aan. 

  

Heer toon mij uw plan; 

maak door uw Geest bekend 

hoe ik U dienen kan 

en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, 

de hoop opgeef, 

toon mij dat Christus heel 

mijn weg gelopen heeft. 

 

Mijn Jezus, mijn redder (Opwekking 461) 

 

Mijn Jezus, mijn redder; 

Heer, er is niemand als U. 

Laat elk moment, 

al wat ik denk, 

vol zijn van Uw liefde, Heer. 

 

Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 

veilige toren van kracht; 

adem en stem, 

al wat ik ben, 

brengen U voortdurend eer. 

 

Refrein: 

Juich voor de Heer, 

heel de aarde wees blij. 

Zing van de Koning 

en Zijn heerschappij. 

Bergen aanbidden, de zee juicht mee 

bij het horen van Uw naam. 

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 

mijn leven lang loven, 

want U heb ik lief. 

Niets is zo goed als een leven 

heel dicht bij U. 

 


