
Liederen morgendienst 15 mei 2022 

 

Schriftlezing: 1 Corinthe 15: 11 

Tekst: 1 Corinthe 15: 1-4 

 

Voorzang: Weerklank 72: 6 

Ja, elke koning zal zich buigen 

en knielen voor hem neer. 

Elk volk zal van zijn macht getuigen, 

hem dienen tot zijn eer. 

Want deze vorst hoort naar de armen 

die roepen in hun nood. 

Hij helpt verdrukten vol erbarmen 

en redt hen van de dood. 

 

Psalm 118: 1 en 8 

Laat ieder 's HEEREN goedheid loven; 

Want goed is d' Oppermajesteit; 

Zijn goedheid gaat het al te boven; 

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. 

Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 

En zeggen: "Roemt Gods majesteit; 

Zijn goedheid gaat het al te boven; 

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" 

 

Gods rechterhand is hoog verheven; 

Des HEEREN sterke rechterhand 

Doet door haar daân de wereld beven, 

Houdt door haar kracht Gods volk in stand. 

Ik zal door 's vijands zwaard niet sterven, 



 

Maar leven, en des HEEREN daân, 

Waardoor wij zoveel heil verwerven, 

Elk, tot Zijn eer, doen gadeslaan. 

 

Psalm 118: 14 

Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 

Verhogen Uwe majesteit; 

Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 

U prijz' ik tot in eeuwigheid. 

Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 

Want goed is d' Oppermajesteit; 

Zijn goedheid gaat het al te boven; 

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 

 

Psalm 16: 5 en 6 

Gij hebt, o HEER, in 't dood'lijkst tijdsgewricht 

Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, 

Mijn voet geschraagd; dies zal ik, voor Gods ogen, 

Steeds wandelen in 't vrolijk levenslicht. 

 

Ik heb geloofd, dies sprak ik tot Gods eer. 

'k Was zeer bedrukt, ik liet in haast mijn lippen, 

Door drift vervoerd, deez' harde taal ontglippen: 

"Bij mensen is noch trouw, noch waarheid meer!" 

 

Psalm 118: 11 

De steen, dien door de tempelbouwers 

Veracht'lijk was een plaats ontzegd, 

Is, tot verbazing der beschouwers, 

Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 



Dit werk is door Gods alvermogen, 

Door 's HEEREN hand alleen geschied; 

Het is een wonder in onz' ogen; 

Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 

 

Weerklank: Lied 184: 2 en 3 

 

Op uw woord, o leven van ons leven, 

werpen wij het doodskleed af; 

door de Heil’ge Geest met kracht gedreven 

komen w’uit ons zondengraf. 

Leer ons ’t leven van de aard’ te derven, 

in uw kruisdood meegekruisigd, sterven; 

en, herboren, opgestaan, 

achter U ten hemel gaan! 

 

In uw hoede zijn wij wel geborgen, 

ook als straks het  oog ons breekt, 

eenmaal zien wij toch de grote morgen 

na de aardse lijdensweek. 

Wat een dag van vrede zal dat wezen, 

als we onsterf'lijk, uit de dood verrezen, 

mogen zien Uw aangezicht 

leven in Uw eeuwig licht 

 

 


