
Liederen voor zondag 6 december 2020

PSALM 42
1
  Evenals een moede hinde
  naar het klare water smacht,
  schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
  die ik ademloos verwacht.
  Ja, ik zoek zijn aangezicht,
  God van leven, God van licht.
  Wanneer zal ik Hem weer loven,
  juichend staan in zijn voorhoven?

HEMELHOOG 721 / Opwekking 585
1
Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
Opgaat in zijn heerlijkheid.
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2
Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.

Refrein:
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!
3
Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid

Refrein:
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!
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Hemelhoog 401 / Opwekking 705

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

-Refrein-
Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

-Refrein-

Zo heb ik ook jou  liefgehad
Zo heb ik ook jou  liefgehad
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GEZANG 75
1
  U kennen, uit en tot U leven,
  Verborgene die bij ons zijt,
  zolang ons 't aanzijn is gegeven,
  de aarde en de aardse tijd,
  o Christus, die voor ons begin
  en einde zijt, der wereld zin!
8
  Gij zijt het licht van God gegeven,
  een zon die nog haar stralen spreidt,
  wanneer het nacht wordt in ons leven,
  wanneer het nacht wordt in de tijd.
  O licht der wereld, zie er is
  voor wie U kent geen duisternis.

Blad 4


