
Liederen voor zondag 31 januari 2021

HEMELHOOG 460 / Opwekking 770
1
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
2 
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein:
  ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
  Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
  Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
  uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
 3
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
 4
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein:
  ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
  Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
  Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
  uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

 Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
Blad 1



PSALM 66
1
  Breek, aarde, uit in jubelzangen,
  Gods glorierijke naam ter eer.
  Laat van alom Hem lof ontvangen.
  Geducht zijn uwe daden, Heer.
  Uw tegenstanders, diep gebogen,
  aanvaarden veinzend uw beleid.
  Heel d' aarde moet uw naam verhogen,
  psalmzingen uwe majesteit.
7
  De naam des Heren zij geprezen!
  Hij, die getrouw is en nabij,
  heeft mijn gebed niet afgewezen.
  De Heer is goed geweest voor mij.

Hemelhoog 429 (Opwekking 599)
1
Nog voordat je bestond
Kende Hij je naam
Hij zag je elk moment
En telde elke traan
Omdat Hij van je hield
Gaf Hij zijn eigen zoon
Hij wacht alleen nog maar 
totdat jij komt
2
En wat je nu ook doet
Z'n liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ook deed
Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houd
Gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar
wanneer jij komt
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Refrein:
Kom tot de Vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar 
wanneer jij komt
3
En wat je nu ook doet
Z'n liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij z'n eigen zoon
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt
Refrein

De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat jij komt
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Hemelhoog 420
1
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan.
2
Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is.
3
Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.
4
Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
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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.

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.
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