
Liederen voor zondag 7 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!
2
  Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen,
  dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev'
  Hem dagelijks te loven met gezangen,
  te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
  Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
  Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
  aanschouwende hoe schoon en zuiver is
  zijn licht, verlichtende de duisternis.

PSALM 84
1
  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
  het huis waar Gij uw naam en eer
  hebt laten wonen bij de mensen.
  Hoe brand ik van verlangen om
  te komen in uw heiligdom.
  Wat zou mijn hart nog liever wensen
  dan dat het juichend U ontmoet
  die leven zijt en leven doet.
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4
  Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
  Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
  tot zij Jeruzalem betreden,
  waar alle pelgrims binnengaan
  om voor Gods aangezicht te staan.
  Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
  Verhoor mij, God van Israël,
  die alles leidt naar uw bestel.

Heer U bent mijn leven 

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk 
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623: Laat het huis gevuld zijn

Laat het huis gevuld zijn met wierrook van aan bidding
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur
Want ik wil komen met mijn geest
En doorwaaien heel het huis
Ik wil het maken tot een tempel
Waar ik woon
Laat mijn leven in je zijn
Ik maak je heilig, puur en rein
Ik laat het levend water stromen door je heen
Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus
Laat het huis gereinigd zijn en schoon
Want U wilt komen met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
U wilt het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
Maak ons heilig,… 
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Kroon Hem met gouden kroon 

Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al,
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,
die ’t heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer,
aanschouw Hem hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal,
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len aan Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer,
voor zulke wondermacht.

Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool,van zee tot zee,
’t klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom.
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Opwekking 733 Tienduizend redenen 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 

Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

(Refrein) 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in 
eeuwigheid. 

(Refrein 2x) 

slot: 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

(Refrein 2x) 

Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
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