
Liederen voor zondag 12 februari 2023

PSALM 76
1
  God wordt geëerd in Israël,
  zijn roem, zijn naam is hier in tel.
  Zijn woonplaats heeft Hij toebereid
  in deze stad, waar haat en strijd
  om zijnentwil zijn afgezworen.
  Hij doet zijn roep uit Sion horen.
2
  Wapengeweld biedt Gij het hoofd,
  Gij die de oorlogsbliksem dooft.
  Gij die het zwaard breekt en het schild
  en die de oorlog niet meer wilt,
  maar die gehuld in zonnestralen
  de hoge bergen af komt dalen.
3
  Wie tot geweld was toegerust,
  van uw vermogen onbewust,
  Gij hebt hen in hun droom gestoord,
  geslagen met uw dreigend woord.
  Trotsen van hart doet Gij versagen,
  Gij stort z' in zee met paard en wagen.

GEZANG 23
1
Het zal zijn in het laatste der tijden
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan,
dat de wegen er heen zullen leiden
en de volken der aarde op weg zullen gaan
om de rechten des Heren te leren,
zich tot God en elkaar te bekeren.
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2
Als Jeruzalems tinnen gaan blinken
en beschamen der bergen en heuvelen trots,
zal Sion uit blijde weerklinken
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods.
Tot bescherming van allen die leven
staat de wet van Gods heil er geschreven.

3
En een smidse van 't huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht.
Niemand zal meer een wapen hanteren;
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindelijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.

GEZANG 285
1
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.
3
Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
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Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Hemelhoog 430: Je hoeft niet bang te zijn
1
Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.
2
Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.

 PSALM 46
1
  God is een toevlucht t' allen tijde,
  die ons uit nacht en dood bevrijdde.
  Al zou de aarde ondergaan,
  wij zien het zonder vrezen aan.
  Al staat geen berg meer vast, al dreigen
  de zeeën overhand te krijgen,
  laat schuimend al hun golven slaan,
  wij zien het zonder vrezen aan.
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  Komt en aanschouwt des Heren daden,
  aanbidt zijn toorn en zijn genade;
  zijn toorn die 't oorlogstuig verslindt,
  zijn gunst waarin gij vrede vindt.
  Hij spreekt: "Laat af, Ik ben de Here,
  de Heilige die elk moet eren".
  Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
  Een vaste burcht is onze God.

GEZANG 280
1
  Rechter in het licht verheven,
  Koning in uw majesteit,
  louter ons geringe leven,
  scheld ons onze schulden kwijt,
  laat uw vleug'len ons omgeven,
  troost ons met uw tederheid.
2
  Hoor de bittere gebeden
  om de vrede die niet daagt.
  Zie hoe diep er wordt geleden,
  hoe het kwaad de ziel belaagt.
  Zie uw mensheid hier beneden,
  wat zij lijdt en duldt en draagt.
3
  Houd wat Gij hebt ondernomen,
  klief het duister met uw zwaard.
  Kroon de menselijke dromen
  met uw koninkrijk op aard.
  Laat de vrede eind'lijk komen,
  die uw hart voor ons bewaart.
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Hemelhoog 728 / LIED 411

Refrein 1:
  Jezus leeft in eeuwigheid
  Zijn sjalom wordt werkelijkheid
  Alle dingen maakt Hij nieuw
  Hij is de Heer van mijn leven.
1 
  Straks als er een nieuwe dag begint
  en het licht het van het duister wint,
  mag ik bij Hem binnengaan
  voor zijn troon gaan staan
  Hef ik daar mijn Loflied aan: 
Refrein 1.

2
  Straks wanneer de grote dag begint
  en het licht voor altijd overwint,
  zal de hemel opengaan
  Komt de Heer er aan,
  heffen wij dit loflied aan:

Refrein 2:
  Jezus komt in heerlijkheid
  Zijn sjalom wordt wereldwijd
  Alle dingen maakt Hij nieuw
  Hij is de Heer van ons leven.
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