
Liederen voor zondag 2 oktober 2022

Hemelhoog 615: Prijs Aidonis
1
Wie is als Hij,
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon?
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Refrein
Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat zij onder gaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard',
alle heiligen; aanbid Hem.

PSALM 100

1
  Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
  Treedt nader tot gij Hem omringt,
  gij aard' alom, zijn rijksdomein,
  zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
2
  Roept uit met blijdschap: "God is Hij.
  Hij schiep ons, Hem behoren wij,
  zijn volk, de schapen die Hij hoedt
  en als beminden weidt en voedt."
3
  Treedt statig binnen door de poort,
  Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
  Heft hier voor God uw lofzang aan:
  Gebenedijd zijn grote naam.
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4
  Want God is overstelpend goed,
  die ons in vrede wonen doet.
  Zijn goedheid is als morgendauw:
  elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Hemelhoog 266 Hoor Israël,
1
Er is een volk door God gekozen,
om tot zijn licht te zijn.
Het werd uit slavernij gedragen,
op reis door de woestijn.
Het heeft de wet van God gekregen,
een woord van zuiverheid,
een leidraad voor het goede leven,
dat ons in waarheid leidt.
Refrein
Hoor Israël, o volk van God,
keer weer terug naar zijn gebod.
Hij zal zijn liefde nooit verlaten,
jij hoort bij Hem.
Jeruzalem, verscheurde stad,
de Redder komt straks op jouw pad,
Hij zal zich over jou ontfermen,
jij bent van Hem.
2
En uit dit volk is voortgekomen,
de ware Vredevorst,
de Zoon van God en de Messias,
die van het kwaad verlost.
Door Israël werd Hij verworpen,
zij namen Hem niet aan,
toch is dit ons tot heil geworden;
Gods werk is doorgegaan.
Refrein
Hoor Israël, o volk van God,
keer weer terug naar zijn gebod.
Hij zal zijn liefde nooit verlaten,
jij hoort bij Hem.
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Jeruzalem, verscheurde stad,
de Redder komt straks op jouw pad,
Hij zal zich over jou ontfermen,
jij bent van Hem.
3
Maar dit geheim is ons ontsloten,
God laat zijn volk niet gaan,
al zijn zij nu nog ongehoorzaam,
straks nemen zij Hem aan.
Als alle volken zijn gekomen,
zoals Gods woord vertelt,
zal Israël zich tot God keren,
wordt zij in eer hersteld.
Refrein
Hoor Israël, o volk van God,
keer weer terug naar zijn gebod.
Hij zal zijn liefde nooit verlaten,
jij hoort bij Hem.
Jeruzalem, verscheurde stad,
de Redder komt straks op jouw pad,
Hij zal zich over jou ontfermen,
jij bent van Hem.

Hemelhoog 272:  Sjaloom chaverim

Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim,
sjaloom, sjaloom.
Lehitraot, lehitraot,
sjaloom, sjaloom.
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LIED 263
1
  Door de wereld gaat een woord
  en het drijft de mensen voort:
  'Breek uw tent op, ga op reis
  naar het land dat Ik u wijs'
Refrein: 
  Here God, wij zijn vervreemden
  door te luist'ren naar uw stem.
  Breng ons saam met uw ontheemden
  naar het nieuw Jeruzalem.
2
  Door de wereld gaat een stoet
  die de ban brak van het bloed.
  Die bij wat op aarde leeft
  nu geen burgerrecht meer heeft.
Refrein
4
  Door de wereld klinkt een lied
  tegen angsten en verdriet,
  tegen onrecht, tegen dwang
  richten pelgrims hun gezang.
Refrein
5
  Velen, die de moed begaf
  blijven staan of dwalen af.
  Hunk'rend naar hun oude land.
  Reisgenoten, grijp hun hand.
Refrein
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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".
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Stad van goud

1. Daar in de heuvels van Judea 
na jarenlange strijd
daar luiden de klokken in de verte 
de stem der eeuwigheid
Een pad van stenen, haast versleten 
daar trok de tijd voorbij
Een muur waar mensen staan te bidden
opdat het vrede zij

refrein:
Jeruzalem, o stad van goud 
voor eeuwig jong, al ben je oud
‘k zal jou mijn leven nooit vergeten
jij bent van mij
Jeruzalem, o stad van goud 
voor eeuwig jong, al ben je oud
in mijn hart heb ik geweten
eens kom je vrij 

2. De weg naar Jericho ligt open 
door ’n bloeiende woestijn
Het wonder dat daar eens gebeurde 
zal steeds mijn lichtpunt zijn
O gouden stad, wil mij vergeven 
mijn lofzang is maar klein
Jeruzalem je bent mijn leven
en zal dat altijd zijn

3. Jeruzalem, o stad van goud 
voor eeuwig jong, al ben je oud
‘k zal jou mijn leven nooit vergeten
jij bent van mij
Jeruzalem, o stad van goud 
voor eeuwig jong, al ben je oud
in mijn hart heb ik geweten
eens kom je vrij
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GEZANG 434
1
  Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
  Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
  Komt allen saam,
  psalmzingt de heilige naam,
  looft al wat ademt de Here.
5
  Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
  christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
  Hart wees gerust,
  Hij is uw licht en uw lust.
  Alles wat ademt zegt: Amen.
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El Shaddai

Refr:
El Shaddai, El Shaddai, 
El Elyon-na Adonai,
door de eeuwen blijft uw Naam,
als een sterke rots bestaan.
El Shaddai, El Shaddai,
erkamkana Adonai,
en die Naam verhogen wij,
El Shaddai.
 
1. Voor uw volk in de woestijn
wilde U een Herder zijn.
Door de sterkte van uw hand
week de zee terug voor ’t land.
Bij de armen in hun nood,
kwam U als een levend brood.
En door uw grootheid werd uw volk bevrijd.

Refr:

2. Jarenlang had men vertrouwd,
dat de Christus komen zou.
Maar toen Hij op aarde kwam,
was Hij kwetsbaar als een lam.
Niemand had op dat moment,
Hem als Zoon van God herkend.
En in ’ t lijden van die nacht
is uw grootste werk volbracht.
 
 Refr:  2x 
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