
Liederen morgendienst 5 februari 2023 

 

Schriftlezing: Mattheüs 8:23-34 

 

Voorzang: Psalm 100:1 

Juich, aarde, juicht alom den HEER; 

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 

Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

 

Psalm 3:3 en 4 

Ik lag en sliep gerust, 

Van 's HEEREN trouw bewust, 

Tot ik verfrist ontwaakte; 

Want God was aan mijn zij'; 

Hij ondersteunde mij 

In 't leed, dat mij genaakte. 

Ik zal, vol heldenmoed, 

Daar mij Zijn hand behoedt, 

Tienduizenden niet vrezen; 

Schoon ik, van allen kant, 

Geweldig aangerand 

En fel geprangd moog' wezen. 

 

Sta op, verlos mij, HEER! 

Gij hebt, o God, weleer 

Getoond voor mij te waken, 

Mijn haters onderdrukt; 

En mij 't gevaar ontrukt; 

Gij sloegt hen op de kaken, 

Verbrekend onverwacht 



Hun tanden door Uw macht; 

'k Heb d' overhand verkregen. 

Gij, HEER, alleen, Gij zijt 

Verwinnaar in den strijd, 

En geeft Uw volk den zegen. 

 

Psalm 119:67 

Maak in Uw woord mijn gang en treden vast, 

Opdat ik mij niet van Uw paân moog' keren; 

En wordt mijn vlees door 't kwade licht verrast, 

Ai, laat het mij toch nimmer overheren. 

Verlos mij, HEER, van 's mensen overlast, 

Dan zal ik U, naar Uw bevelen, eren. 

 

Psalm 93:2 en 3 

Gij hebt Uw troon van eeuwigheid gegrond. 

De waat'ren, HEER, verheffen zich in 't rond; 

Rivier en meer verheffen hun geruis; 

Het siddert al op 't woedend stroomgedruis. 

 

Maar, HEER, Gij zijt veel sterker dan 't geweld 

Der waat'ren, dien Uw almacht palen stelt 

De grote zee zwijgt op Uw wenk en wil, 

Hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil. 

 

Weerklank Lied 445 

Ik bouw op U 

Mijn Schild en mijn Verlosser 

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan 

Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming 



 

Ik bouw op U en ga in Uwe naam 

Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming 

Ik bouw op U en ga in Uwe naam 

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen 

En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan 

Toch rijst in mij een lied van overwinning 

Ik bouw op U en ga in Uwe naam 

Toch rijst in mij een lied van overwinning 

Ik bouw op U en ga in Uwe naam 

Ik bouw op U 

Mijn Schild en mijn Verlosser 

Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd 

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 

In rust met U die mij hebt voortgeleid 

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 

In rust met U die mij hebt voortgeleid 

 

Gebed des Heren:3,8 en 9 

Uw koninkrijk koom' toch, o HEER! 

Ai, werp den troon des satans neer; 

Regeer ons door Uw Geest en Woord; 

Uw lof word' eens alom gehoord, 

En d' aarde met Uw vrees vervuld, 

Totdat G' Uw rijk volmaken zult. 

 

 

Verlos ons uit des bozen macht; 

Bescherm, en sterk ons door Uw kracht: 

Wij zijn toch zwak, zijn sterkt' is groot; 



Dus zijn w' elk ogenblik in nood; 

Hier komt nog vlees en wereld bij; 

Ai, sterk ons dan, en maak ons vrij. 

 

Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER, 

Uw is de kracht, Uw is al d' eer. 

U, die ons helpen wilt en kunt, 

Die, in Uw Zoon, verhoring gunt, 

Die door Uw Geest ons troost en leidt, 

U zij de lof in eeuwigheid. 


