
Morgendienst 06-08-2017 

DNP 119 vers 4 en 8  

4. Breedvoerig spreek ik over heel uw wet.  

Al mag bezit een bron van blijdschap 

heten, 

toch wint de vreugde om uw woorden het. 

Van uw bevelen wil ik alles weten.  

Ik juich als ik op uw geboden let. 

Wat U gezegd hebt zal ik nooit vergeten.  

 

8. Eerlijk en echt zijn, leven in uw spoor, 

dat is mijn wens; geef mij daarvoor 

genade. 

Ik houd mijzelf uw levensregels voor. 

Maak dat ik nooit met smaad wordt 

overladen. 

U zet mij in de ruimte en daardoor  

mag ik nu rennen langs uw rechte paden. 

 

Opwekking 731 – Halleluja Adonai: 

 

Jezus, ik hou van U, 

meer dan de sterren van de hemel, 

meer dan het water van de zee, 

meer dan ik U zeggen kan.  

 

Halleluja Adonai, 

halleluja Adonai, 

halleluja Adonai. 

 

Amen 
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2. Toen ik het niet meer volhield in mijn 

zonden 

beleed ik alles. Ik zei onomwonden: 

‘Mijn overtreding, HEER, beschuldigt mij’ - 

en toen vergaf U graag, U sprak mij vrij! 

Daarom zal wie oprecht is U aanbidden. 

U laat zich vinden, HEER – dus zelfs te 

midden 

van storm en tegenstroom ben ik niet 

bang: 

U bent rondom mij met een jubelzang. 

  

 

3. ‘Ik help je elke dwaalweg te vermijden. 

Mijn oog rust op je; laat je door Mij leiden. 

Verzet je niet zoals een ezel doet, 

dan raakt het kwaad je niet, dan komt het 

goed.’ 

Wie slecht is ondervindt veel tegenslagen; 

wie op de HEER steunt, wordt door Hem 

gedragen, 

Rechtvaardigen, wees vrolijk in de HEER, 

Oprechten, juich; bewijs Hem zingend eer. 

 

 

 

 

 

 

 

Opwekking 244 - Welzalig de man die 

niet wandelt 

 

Welzalig de man die niet wandelt, in de 

raad der goddelozen 

Die niet staat op de weg der zondaars, 

noch zit in de kring der spotters 

Maar aan des Heren wet, zijn welgevallen 

heeft, 

en diens wet overpeinst, bij dag en bij 

nacht 

 

Want hij is, als een boom geplant aan 

waterstromen 

die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet 

verwelkt 

Alles gelukt 

 

Welzalig de man die niet wandelt, in de 

raad der goddelozen 

Die niet staat op de weg der zondaars, 

noch zit in de kring der spotters 

Maar aan des Heren wet, zijn welgevallen 

heeft, 

en diens wet overpeinst, bij dag en bij 

nacht 

 

Want hij is, als een boom, geplant aan 

waterstromen 

die zijn vrucht, geeft op tijd, welks loof niet 

verwelkt 

Alles gelukt (2x) 



Opwekking 687 - Heer, leer mij uw weg  

  

1. 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. 

  

2. 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.

  

 

3. 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. 

  

4. 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. 

 


