
Liederen voor zondag 28 februari 2021

PSALM 27
1
  Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
  Waar is het duister dat mij onheil baart?
  Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
  in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
  Of zich de boosheid tegen mij verbindt
  en op mij loert opdat zij mij verslindt,
  ik ken geen angst voor nood en overval:
  het is de Heer die mij behouden zal!
7
  O als ik niet met opgeheven hoofde
  zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
  O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
  dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
  Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
  Hij is getrouw, de bron van alle goed!
  Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
  wacht op den Heer en houd u onversaagd.
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Opwekking 717: Stil, mijn ziel, wees stil

Stil mijn ziel wees stil,
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
In je beproevingen en zorgen.

God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
En dwaal niet af
Dwars door het dal zal Hij je leiden
Stil, vertrouw op Hem
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding

God U bent mijn God...

Stil mijn ziel . . . .

GEZANG 62
1
  Wie oren om te horen heeft,
  hore naar de wet die God hem geeft:
  gij zult geen vreemde goden,
  maar Mij alleen belijden voortaan.
  Hoor, Israël, mijn geboden.
2
  Bemint uw Heer te allen tijd,
  dient Hem met alles wat gij zijt,
  aanbidt Hem in uw daden.
  Dit is het eerste en grote gebod,
  de wil van God, uw Vader.
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3
  Biedt uw naaste de helpende hand,
  spijzigt de armen in uw land,
  een woning wilt hen geven.
  Het tweede gebod is het eerste gelijk;
  doet dit, en gij zult leven.
4
  De macht der liefde is zo groot,
  geen water blust haar vuren uit,
  wanneer zij is ontstoken.
  Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord,
  God heeft het tot ons gesproken.

LIED 213
1
  Ik wil jou van harte dienen
  en als Christus voor je zijn.
  Bid dat ik genade vind, dat
  jij het ook voor mij kunt zijn.
2
  Wij zijn onderweg als pelgrims,
  vinden bij elkaar houvast.
  Naast elkaar als broers en zusters,
  dragen wij elkanders last.
3
  Ik zal Christus' licht ontsteken
  als het duister je omvangt.
  Ik zal jou van vrede spreken
  waar je hart naar heeft verlangd.
4
  Ik zal blij zijn als jij blij bent,
  huilen om jouw droefenis,
  al mijn leeftocht met je delen
  tot de reis ten einde is.
5
  Dan zal het volmaakte komen
  als wij zingend voor Hem staan,
  als wij Christus' weg van liefde
  en van lijden zijn gegaan.
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LIED 270
1
  Ga nu heen in vrede,
  ga en maak het waar,
  wat wij hier beleden
  samen met elkaar.
  aan uw daag'-lijks leven,
  uw gezin, uw werk.
  Wilt u daaraan geven,
  daar bent u Gods kerk.
  Ga nu heen in vrede,
  ga en maak het waar
2
  Ga nu heen in vrede,
  ga en maak het waar,
  wat wij hier beleden
  samen met elkaar.
  Neem van hieruit vrede,
  vrede mee naar huis,
  dan is vanaf heden
  Christus bij u thuis.
  Ga nu heen in vrede,
  ga en maak het waar.

Blad 4


	Opwekking 717: Stil, mijn ziel, wees stil

