
Liederen voor zondag 25 september 2022

PSALM 133
1
  Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
  van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
  Een liefdeband houdt hen tezaam.
  De zegen van Gods hoog verheven naam
  daalt op hen neer vol zoete tederheid,
  als olie die den priester wijdt.
2
  Als olie die Aärons baard en kleren
  met geur doordringt, zo is de gunst des Heren
  voor wie eendrachtig samen zijn.
  Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
  op Hermons top en daalt op Sion neer.
  't Wordt al een tuin voor God den Heer.
3
  Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,
  hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
  en leven tot in eeuwigheid.

GEZANG 473
1
  Neem mijn leven, laat het, Heer,
  toegewijd zijn aan uw eer.
  Maak mijn uren en mijn tijd
  tot uw lof en dienst bereid.
2
  Neem mijn handen, maak ze sterk,
  trouw en vaardig tot uw werk.
  Maak dat ik mijn voeten zet
  op de wegen van uw wet.
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5
  Neem mijn wil en maak hem vrij,
  dat hij U geheiligd zij.
  Maak mijn hart tot uwe troon,
  dat uw Heil'ge Geest er woon'.
10
   Neem ook mijne liefde, Heer,
   'k leg voor U haar schatten neer.
   Neem mijzelf en voor altijd
   ben ik aan U toegewijd.

Hemelhoog 47: Familie
1
Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.

Refrein
En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven
de zegen van God,
een eindeloos leven.
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LIED 435
1
  'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
  'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
  in m'n handel, in m'n wandel,
  in m'n slapen en ontwaken,
  'k Heb Hem nodig, dag aan dag.
2
  'k Wil Jezus volgen heel mijn leven,
  'k Wil Jezus volgen, dag aan dag,
  in m'n handel, in m'n wandel,
  in m'n slapen en ontwaken,
  'k wil Hem volgen, dag aan dag.

Hemelhoog 402 / LIED 217
1
  U maakt ons één. 
  U bracht ons tezamen.
  Wij eren en aanbidden U.
  U maakt ons één. 
  U bracht ons tezamen.
  Wij eren en aanbidden U.
  
  Refrein:
  Wordt uw wil gedaan,
  dan bindt het ons saam,
  iedereen zal deel zijn van uw gezin.
  Wordt uw wil gedaan,
  dan bindt het ons saam,
  iedereen zal deel zijn van uw gezin.
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GEZANG 477: 1-2
1
  Geest van hierboven,
  leer ons geloven,
  hopen, liefhebben door uw kracht!
  Hemelse Vrede,
  deel U nu mede
  aan een wereld die U verwacht!
  Wij mogen zingen
  van grote dingen,
  als wij ontvangen
  al ons verlangen,
  met Christus opgestaan. Halleluja!
  Eeuwigheidsleven
  zal Hij ons geven,
  als wij herboren
  Hem toebehoren,
  die ons is voorgegaan. Halleluja!
2
  Wat kan ons schaden,
  wat van U scheiden,
  Liefde die ons hebt liefgehad?
  Niets is ten kwade,
  wat wij ook lijden,
  Gij houdt ons bij de hand gevat.
  Gij hebt de zege
  voor ons verkregen,
  Gij zult op aarde
  de macht aanvaarden
  en onze koning zijn. Halleluja!
  Gij, onze Here,
  doet triomferen
  die naar U heten
  en in U weten,
  dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Blad 4


