
Liederen voor zondag 2 augustus 2020

Hemelhoog 617A: Tienduizend redenen tot dankbaarheid
1
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige naam.
2
Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige naam.
3
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
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HEMELHOOG 654 / LIED 374
1  
O Heer, mijn God, 
wanneer ik in verwond’ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
het sterrenlicht, 
het rollen van de donder,
heel dit heelal, 
dat vol is van uw kracht.
Refrein:
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij!
2  
Als ik bedenk 
dat Jezus zonder klagen
tot in de dood 
gegaan is als een am,
sta ik verbaasd 
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis 
mijn zonde op zich nam.
Refrein
3  
Als Christus komt 
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, 
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding 
voor Hem buigen,
en zingt mijn ziel: 
o Heer, hoe groot zijt Gij.
Refrein
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PSALM 122
1
  Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
  toen men mij zeide: "Gord u aan
  om naar des Heren huis te gaan!
  Kom ga met ons en doe als wij!
  Jeruzalem, dat ik bemin,
  wij treden uwe poorten in,
  u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
  Jeruzalem, van ver aanschouwd,
  wel saamgevoegd en welgebouwd,
  o schone stede, die wij groeten.
3
  Bidt heil toe aan dit Vredesoord;
  dat die u mint bevredigd zij,
  dat vrede in uw wallen zij,
  gezegend zij uw muur en poort!
  Jeruzalem, dat ik bemin,
  wij treden uwe poorten in
  om u met vrede te ontmoeten!
  Om al mijn broeders binnen u,
  om 's Heren tempel wil ik u,
  o stad van God, met vrede groeten.

PSALM 89
1
  Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
  des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
  Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
  hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
  Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
  een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.
6
  Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand,
  uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand.
  Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide
  als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden,
  en als herauten gaan U voor op al uw schreden
  uw goedheid en uw trouw, O Vorst van onze vrede.
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HEMELHOOG 667 / ELB 241
1
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
2
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
3
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Er is een God die hoort

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
er is een God, er is een God.
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord,
er is een God die hoort.
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God schonk zijn zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,
heerser van ’t gans heelal.
Want onze Schepper, koning der aard’,
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard.
Ga dan naar hem, nu ’t morgenlicht gloort,
hij is de God die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord,
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op hem is gericht,
Jezus is ’t eeuwig licht.

Nieuwe Liedboek, lied 416 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn
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Hemelhoog 679
1
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij, schijn door mij

(refrein)
Kom Jezus kom 
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heilge geest stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen 
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint
2
Heer ik wil komen in Uw nabijheid 
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
leer mij toets mij U stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij

(rerein)
Kom Jezus kom 
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heilge geest stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

Staan wij oog in oog met U Heer
daalt Uw stralende licht op ons neer zichtbaar tastbaar word U in ons 
leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
schijn in mij, schijn door mij
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(refrein)
Kom Jezus kom 
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heilge geest stort op ons uw vuur
zend Uw rivier 
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

HEMELHOOG 687 / LIED 390
1
  Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
  een stralend licht voor de mensen om ons heen.
  tot de wereld ziet wie het leven geeft.
  Laat het schijnen door ons heen.
2
  Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,
  een levend woord voor de mensen om ons heen,
  tot de wereld weet dat U verlossing geeft.
  Uw genade door ons heen.
3
  Maak ons tot een zegening voor de volken,
  een zegening voor de mensen om ons heen,
  tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft.
  Uw genezing door ons heen.
4
  Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken,
  een lied van dank voor de mensen om ons heen,
  tot de wereld zingt voor Degeen'die eeuwig leeft..
  Laat het klinken door ons heen.
5
  En bouw uw Koninkrijk in de volken,
  uw wil geschied' in de mensen om ons heen,
  tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.
  Bouw uw koninkrijk in ons.
  Bouw uw koninkrijk op aard'!
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