
Liederen voor zondag 19 februari 2023

HEMELHOOG 501
1
U bent de God die roept,
mijn hart en leven zoekt,
die mij gevonden heeft,
het eeuwig leven geeft.
Als aan U toegewijd,
mijn hart en mond belijdt
‘Ja, Jezus is mijn Heer’,
dan kniel ik voor U neer.
’k Heb jou gekozen,
opgedragen om mijn weg te gaan.
In Mij blijvend vrucht te dragen,
ga dan in mijn Naam.
Refrein:
Heer, wij zeggen ja en amen,
brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen
Jezus onze Heer.
2
Mijn Jezus, geef mij kracht,
als ik uw hulp verwacht;
voltooi in mij uw werk
en maak in zwakheid sterk.
Als U mijn wegen leidt,
in moeite en in strijd,
houd ik gelovig stand.
Heer, neem me bij de hand.
Blijf in mijn liefde, alle dagen,
in liefde voor elkaar.
Wat je de Vader ook wilt vragen,
vraag het in mijn Naam.
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Refrein:
Heer, wij zeggen ja en amen,
brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen
Jezus onze Heer.

Belijden onze Heer,
Jezus onze Heer, Jezus, amen.

HEMELHOOG 202: Uw genade is mij genoeg

1
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept:
'Kruisigt Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

2
Zie het Lam aan het kruis
daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: 'Het is volbracht'. 

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

3
In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is
nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.
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Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg,
uw genade is mij genoeg.

4
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg,
uw genade is mij genoeg.

PSALM 103
1
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
3
Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
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GEZANG 427
1 (Rachel)
  Beveel gerust uw wegen,
  Al wat u 't harte deert,
  der trouwe hoed' en zegen
  van Hem, die 't al regeert.
  Die wolken, lucht en winden
  wijst spoor en loop en baan,
  zal ook wel wegen vinden
  waarlangs uw voet kan gaan.
2 (Vrouwen
  De Heer moet gij vertrouwen,
  begeert gij de uitkomst goed,
  op Hem uw hope bouwen,
  zal slagen wat gij doet.
  Door geen bekommeringen,
  geen klagen en geen pijn
  laat God zich iets ontwringen:
  Hij wil gebeden zijn.
6 (Mannen)
  Wel kan zijn hulp vertragen,
  en 't schijnt soms in de nacht,
  alsof geen licht zal dagen,
  alsof geen troost u wacht,
  als u de angst doet beven
  dat God u niet meer kent,
  dat Hij zich van uw leven
  voorgoed heeft afgewend.
7 Allen
  Maar blijft gij met vertrouwen
  naar God zien in de nacht;
  dan doet Hij u aanschouwen
  wat gij het minst verwacht.
  Eens zal Hij u bevrijden
  ook van de zwaarste last,
  houd moedig bij het strijden
  aan zijn beloften vast.
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GEZANG 463
1
O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.
2
Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.
4
Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

Jezus, ik wil U bedanken
Jezus, ik wil U bedanken
voor wat U voor mij hebt gedaan
omdat U voor mij bent gestorven
maar ook weer bent opgestaan

Refr.
Jezus, ik dank U
U gaf uzelf voor mij
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U
ik geef mijzelf aan U

U werd geschopt en geslagen
ze lachten en scholden U uit
en zelfs door uw vrienden verlaten
hing U voor mij aan het kruis
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Refr.
Jezus, ik dank U
U gaf uzelf voor mij
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U
ik geef mijzelf aan U

U hebt mijn zonden gedragen
en ook al mijn pijn en verdriet
dat U zoveel van mij kon houden
nee, Heer, dat begrijp ik niet

Refr.
Jezus, ik dank U
U gaf uzelf voor mij
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U
ik geef mijzelf aan U (2x)

HEMELHOOG 203 / Via Dolorosa

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag, 
verdrongen zich de mensen in de straat. 
Daar staarden ze Hem na: 
de man die sterven moest op Golgotha.

Refrein: 
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 
ging de Christus, onze Koning als een lam. 
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, 
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
 
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, 
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap 
de hoon van hen die schreeuwden: "Kruisigt Hem!."
Refrein.
 
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem
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Hemelhoog 401 / Opwekking 705

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

-Refrein-
Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

-Refrein-

Zo heb ik ook jou  liefgehad
Zo heb ik ook jou  liefgehad
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Lied 274A

Ik geloof in God de Vader, de almachtige, 
schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, 
zijnen enig geboren Zoon, onze Here, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria. 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; 
ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal 
om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof éne heilige, algemene Christelijke kerk; 
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vleeses 
en een eeuwig leven; 
Amen, amen, amen.

GEZANG 360:
1
  Heer, wij komen vol verlangen,
  op uw roepstem naar uw dis,
  want door schuld met schrik bevangen
  zoekt ons hart vergiffenis:
  slechts in U bestaat ons leven,
  die uw bloed voor ons woudt geven;
  laat ons dan in brood en wijn
  met Uzelf gespijzigd zijn.
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2
  Sterk ons wankelend vertrouwen,
  geef ons zelf wat Gij geboodt:
  dat wij met oprecht berouwen
  enkel rusten in uw dood;
  ja, vervul ons met uw krachten,
  opdat wij uw wet betrachten,
  zegen zo uw sacrament,
  dat ons hart U steeds meer kent.

Hemelhoog 517 

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

De beker in uw handen neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
door de kracht van uw genade ben ik vrij!
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GEZANG 460
1
  Loof de Koning, heel mijn wezen,
  gij bestaat in zijn geduld,
  want uw leven is genezen
  en vergeven is uw schuld.
  Loof de Koning, loof de Koning,
  tot gij Hem ontmoeten zult.
2
  Looft Hem als uw vaadren deden,
  eigent u zijn liefde toe,
  want Hij bergt u in zijn vrede,
  zegenend wordt Hij niet moe.
  Looft uw Vader, looft uw Vader,
  tot uw laatste adem toe.
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Opwekking 544

Meer dan rijkdom, meer dan macht
Meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
Meer dan wijsheid die deze wereld kent
Is het waard te weten wie U bent.

Meer dan zilver, meer dan goud,
Meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
Meer dan dat, zo eindeloos veel meer
Was de prijs die U betaalde Heer.

In een graf verborgen door een steen,
Toen U zich gaf, verworpen en alleen,
Als een roos geplukt en weggegooid
Nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit.

Meer dan rijkdom, meer dan macht
Meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
Meer dan wijsheid die deze wereld kent
Is het waard te weten wie U bent.

Meer dan zilver, meer dan goud,
Meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
Meer dan dat, zo eindeloos veel meer
Was de prijs die U betaalde Heer.

In een graf verborgen door een steen,
Toen U zich gaf, verworpen en alleen,
Als een roos geplukt en weggegooid
Nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit.

In een graf verborgen door een steen,
Toen U zich gaf, verworpen en alleen,
Als een roos geplukt en weggegooid
Nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit.
Nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit.
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