
Liederen voor zondag 20 september 2020

Juicht, want Jezus is Heer

Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions, 
verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft. 

Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions, 
verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft. 

Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog.
'k Zal Hem prijzen. 
Hij is verheerlijkt, 
voor eeuwig verheerlijkt. 
En ik verhoog Zijn Naam. 

Hij is mijn God. 
Zijn waarheid houdt eeuwig stand. 
Hemel en aard' 
verheugen zich in Zijn Naam. 

Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo (hoog). 

Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions, 
verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft, 
Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft. 
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Van A tot Z

A van Almachtig 
B van Bevrijder 
C is van Christus, Gezalfde van God 
D is van Dienaar 
E is van Eeuwig 
F van Formeerder, Hij schiep het heelal 

G van Gekruisigd 
H is van Hoeksteen 
I van Immanuël, God is met ons 
J is van Jezus 
K is van Koning 
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont 

Van A tot Z 
bent U de hoogste Heer 
Alfa, Omega en zoveel meer 
oneindig groot 
is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij 

M van Messias 
N is van Ned’rig 
O is van Opstanding 
P van Profeet 
Q van I.Q. onze God is de slimste 
R is van Rots en 
S is van Schild 

Van A tot Z 
bent U de hoogste Heer
 Alfa, Omega en zoveel meer 
oneindig groot 
is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij

 Na na 
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T is van Toevlucht, een veilige haven 
U van Uniek 
Verlosser is V 
W is de Weg 
X voor eXtra bijzonder 
J voor IJzersterk 
Z van Zoon van God 

Van A tot Z 
bent U de hoogste Heer 
Alfa, Omega en zoveel meer 
oneindig groot 
is ook uw heerschappij 
U bent het einde voor mij 
U bent het einde voor mij 

PSALM 150
1
  Looft God, looft Hem overal.
  Looft de Koning van 't heelal
  om zijn wonderbare macht,
  om de heerlijkheid en kracht
  van zijn naam en eeuwig wezen.
  Looft de daden, groot en goed,
  die Hij triomferend doet.
  Hem zij eer, Hij zij geprezen.
2
  Hef, bazuin, uw gouden stem,
  harp en fluit, verheerlijkt Hem!
  Cither, cimbel, tamboerijn,
  laat uw maat de maatslag zijn
  van Gods ongemeten wezen,
  opdat zinge al wat leeft,
  juiche al wat adem heeft
  tot Gods eer. Hij zij geprezen.
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Hemelhoog 391
1
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
2
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
3
U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
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Hemelhoog 352: Jezus’ liefde voor mij
1
Dank U mijn Vader
voor al uw genade,
die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt,
mijn hart heeft gereinigd,
door Hem die in mij leeft.
U heeft mij in liefde aanvaard,
die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,
wat mij rust en vrede geeft.

Refrein
Al wat ik ben,
dank ik aan Hem
aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta,
volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.
2
Laat mij verder groeien,
laat vruchten opbloeien
van uw heilige Geest.
Maak mij overvloedig,
standvastig en moedig,
geef mij wat nog ontbreekt.
Heer, werk met genade in mij
dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij
uw genade is mij genoeg.

Refrein
Al wat ik ben,
dank ik aan Hem
aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta,
volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.
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3
Niets houdt mij tegen
mij over te geven,
aan U Jezus alleen.
U leidt mij door diepten;
met krachtige liefde
draagt U mij erdoorheen.
U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard
U bent alles waar ik voor leef!

Refrein (2x)
Al wat ik ben,
dank ik aan Hem
aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta,
volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.

Hemelhoog 473
1
Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!
Refrein:
Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij
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Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid
Refrein:
Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Ik verlang naar Jezus

Ik verlang naar Jezus; 
kostbaar Lam, dat stierf voor mij. 
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld, 
met zijn bloed kocht Hij mij vrij. 

Ik verlang naar Jezus; 
o mijn ziel, verhef zijn naam. 
Ooit droeg Hij de doornenkrans, 
nu de overwinnaarskroon.

 Refrein : 
Hij verdient ontzag en eerbied; 
alle glorie voor zijn naam! 
Hij alleen verdient de hoogste eer; 
Hij, die heerst in eeuwigheid. 
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Ik verlang naar Jezus; 
alles zucht, tot aan die dag 
dat de aarde vol zal zijn 
van de glorie van uw naam. 

Refrein 2 : 
U verdient ontzag en eerbied; 
alle glorie voor uw naam! 
U alleen verdient de hoogste eer; 
U, die heerst in eeuwigheid. 

U bent eindeloos mooi. ) 
U bent eindeloos mooi. ) 
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: ) 4x 
Heer, U bent oneindig mooi. ) 

(Refrein 2) 

U bent eindeloos mooi. ) 
U bent eindeloos mooi. ) 
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit: ) 2x 
Heer, U bent oneindig mooi. ) 

Ik verlang naar Jezus; 
kostbaar Lam, dat stierf voor mij. 
Heel mijn leven geef ik U; 
Heer, laat dat mijn offer zijn. 
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