
Liederen voor zondag 17 januari 2021

Psalm 27

 God is mijn licht mijn heil wie zou ik vrezen, 
ik steun op Hem, verlaat mij op de Heer. 
Veilig bij God hoef ik niet bang te wezen, 
Hij is mijn hulp, wat mij bedreigt valt neer. 

Dit ene is 
wat heel mijn hart verlangt, 
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt, 
die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt, 
wacht op de Heer mijn hart, 
ja wacht, houd moed. 

Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen, 
wees mij een gids die veilig mij geleidt. 
Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen, 
U die voor mij de weg al hebt bereid. 

Dit ene is 
wat heel mijn hart verlangt, 
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt, 
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt, 
wacht op de Heer mijn hart, 
ja wacht, houd moed. 

Dit ene is wat heel mijn hart verlangt, 
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt, 
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt, 
wacht op de Heer mijn hart, 
ja wacht, houd moed. 
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Wat heel mijn hart verlangt, 
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt, 
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt, 
wacht op de Heer mijn hart, 
ja wacht, houd moed. 

PSALM 103
5
  Zoals een vader liefdevol zijn armen
  slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
  God onze Vader, want wij zijn van Hem.
  Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
  Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
  slechts leven op de adem van zijn stem.
7
  Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen
  in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
  en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
  Zijn heil omsluit de komende geslachten;
  zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
  van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Hemelhoog 631: Dit is mijn verlangen
1
Dit is mijn verlangen U prijzen, Heer;
met mijn hele hart aanbid ik U.
Al wat binnen in mij is, verlangt naar U;
alles wat ik vinden wil, is in U.

Refrein:
Heer, ik geef U mijn hart,
ik geef U mijn ziel;
ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga,
elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.
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GEZANG 75
13
   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!

O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid, 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis, 
Uw kerk die in de wereld is. 

HEMELHOOG 629 / LIED 226
1
  Heer ik kom tot U, 
  neem mijn hart verander mij.
  als ik u ontmoet vind ik rust bij U.
  Want, Heer ik heb ontdekt dat,
  als ik aan uw voeten ben
  trots en twijfel wijken
  voor de kracht van uw liefde.
Refrein:
  Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
  Houd mij vast heel dicht bij uw hart.
  Ik voel uw kracht en stijg op als een arend
  Dan zweef ik op de wind, 
  gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.
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2
  Heer kom dichterbij,
  dan kan ik uw schoonheid zien
  en uw liefde voelen, diep in mij.
  En Heer , leer mij uw wil
  zodat ik U steeds dienen kan
  en elke dag mag leven
  door de kracht van uw liefde.
  Refrein

  Dan zweef ik op de wind,
  gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

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.
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Toon mijn liefde (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.

Toon Mijn liefde
Aan de ander
Dien de ander
Zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
Wat er ook gebeurt,
Dien 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… 

Blad 5


	Toon mijn liefde (705)

