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1.

In Bethlehem’s stal
1. In Bethlehem's stal, lag Christus de Heer,
In doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer In herberg of huis;
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.
2. Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,
Die zondaren mint, zo nameloos teer;
Die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij;
Zo arm werd de Heiland, voor u en voor mij.
3. Lam Gods voor de schuld der wereld geslacht,
Dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht;
Ik kniel aan Uw kribbe met dankend gemoed,
En breng U eerbiedig mijn zeeg’nende groet.
4. U wijd ik mijn vreugd, mijn leven, mijn hart,
Bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.
Geef Gij mij een harte dat steeds U bemint,
Dan ben ik van nu aan, voor eeuwig Gods kind.

2.

Laat ieder het horen dat eens werd geboren
1. Laat ieder het horen, dat eens werd geboren
De Redder der wereld, de Heer van ’t heelal
De engelen meldden, in Efratha’s velden,
Dat Hij werd geboren in Bethelehem`s stal.
Refrein:
Komt laten wij eren, de Heere der heren,
Zo groot van ontferming en van gena.
Want Hij wil ons geven dicht bij Hem te leven,
De Heiland der wereld, Halleluja!
2. En herders, zij kwamen bij ’n kribbe tezamen,
Omringden eerbiedig het Kindeke teer.
De flonk’rende sterre riep wijzen van verre;
Zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer.
Refrein:
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3. In doeken gewonden voor al onze zonden
Ligt hier in een kribbe het godd’lijke Kind.
De sterre gaat stralen, voor wie moe van ’t dwalen,
Bij ’t wonder van Bethlehem vrede vindt.
Refrein:
4. Wil daarom niet klagen, maar dankbaar gewagen,
Van blijdschap en vrede, voor ons bereid.
Van ’t Kind dat het leven weer glans heeft gegeven,
Hem zij al de glorie in eeuwigheid.
Refrein:

3.

Blaas de bazuin en sla de trom

1. Blaas de bazuin en sla de trom
Geboren is Gods kind!
Laat alle klokken luiden gaan,
Kom zingend rond de kribbe staan,
Zijn koninkrijk begint, zijn koninkrijk begint.
Hosanna, Hosanna, Zijn rijk begint!
2. Blaas de bazuin de loftrompet,
En richt hoog op uw hoofd.
De toekomst staat in deze ster,
Nu is de vrede niet meer ver,
De dag die God belooft, de dag die God belooft,
Hosanna, de dag die God belooft.
3. Blaas de bazuin – Zijn zonnegloed
Laat niemand koud en kil.
Hier is een mens die liefde doet,
Hier is God Zelf in vlees en bloed –
Verwondert U heel stil, verwondert U heel stil,
Hosanna, verwondert U heel stil.
4. Blaas de bazuin en sla de trom
En roep: Victoria!
Geen leven is nu zonder zin,
Gegeven is een nieuw begin –
O zingt Halleluja, o zingt Halleluja,
Hosanna, o zingt halleluja.
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4.

Jezus, om Uw lijden groot
1. Jezus, om uw lijden groot,
Om uw lijden en uw dood
Die volbrengen ’t recht van God,
Kyrie eleison.
2. Heer, om uw zachtmoedigheid
Vorst die op een ezel rijdt
En om Sions onwil schreit
Kyrie eleison.
3. Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
Om de beker die Gij reikt,
Om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.
4. Heere, om uw bloedig zweet,
Als Ge alleen de wijnpers treedt,
Om de kelk vol bitter leed,
Kyrie eleison.
5. Om het zwijgen, het geduld,
Waarmee Gij de wet vervult,
Als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.
6. Om het woord van godlijk recht
Dat Gij tot uw rechters zegt,
Zelf hebt Ge uw geding beslecht,
Kyrie eleison.
7. Om de doornen van uw kroon,
Om de geesling en de hoon.
Roepen wij, o Mensenzoon,
Kyrie eleison.
8. Om uw kruis, Heer, bidden wij,
Om de speerstoot in uw zij,
Ga aan onze schuld voorbij,
Kyrie eleison.
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5.

O hoofd vol bloed en wonden
1. O hoofd vol bloed en wonden,
Bedekt met smaad en hoon,
O hoofd zo wreed geschonden,
Uw kroon een doornenkroon,
O hoofd eens schoon en heerlijk,
en stralend als de dag,
Hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!
Ik groet u vol ontzag.
2. O hoofd zo hoog verheven,
O goddelijk gelaat,
Waar werelden voor beven,
Hoe bitter is uw smaad!
Gij, eens in’t licht gedragen,
Door engelen omstuwd,
Wie heeft U zo geslagen,
Gelasterd en gespuwd?
3. O Heer uw smaad en wonden,
Ja alles wat Gij duldt,
Om mij is het, mijn zonden,
Mijn schuld, mijn grote schuld.
O God ik ga verloren
om wat ik heb gedaan,
Als Gij mij niet wilt horen,
Zie mij in liefde aan.
4. Houdt Gij mij in uw hoede,
Gij die de schapen telt,
O bron van al het goede,
Waaruit mijn leven welt.
Gij die mijn ziel wilt laven
Met liefelijke spijs,
Gij overstelpt met gaven
Tot in het paradijs.
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5. Ik dank U, o mijn vrede,
Mijn God die met mij gaat,
Voor wat Gij hebt geleden
Aan bitterheid en smaad.
Geef dat ik trouw mag wezen,
Want Gij zijt trouw en goed.
Ik volg U zonder vrezen,
Wanneer ik sterven moet.
6. Wanneer ik eens moet heengaan
Ga Gij niet van mij heen,
Laat mij dan niet alleen gaan
Niet in de dood alleen.
Wees in mijn laatste lijden,
Mijn doodsangst mij nabij.
O God sta mij ter zijde,
Die lijdt en sterft voor mij.
7. Wees Gij om mij bewogen
En troost mijn angstig hart.
Voer mij Uw beeld voor ogen,
Gekruisigde, Uw smart.
Dan zal ik vol vertrouwen,
Gelovig en bewust,
Uw aangezicht aanschouwen,
Wie zo sterft, sterft gerust.
6.

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
1. Daar juist een toon, daar klinkt een stem,
Die galmt door gans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
De Zoon van God is opgestaan.
2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld.
Hij overwon, die sterke held!
Hij steeg uit ’t graf door ‘s Vaders kracht,
Want Hij is God, bekleed met macht.
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
Want alles, alles is voldaan.
Die in’t geloof op Jezus ziet,
Die vreest voor dood en helle niet.
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4. Want nu de Heere is opgestaan,
Nu vangt het nieuwe leven aan,
Een leven door Zijn dood bereid,
Een leven in Zijn heerlijkheid.
7.

U zij de glorie
1. U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
Daald’ een engel af,
Heeft de steen genomen,
Van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
2. Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer.
Wees dan volk des Heeren, blij en welgezind,
En zeg telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft.
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In Zijn godd’lijk wezen, is mijn glorie groot,
Niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

8.

Ik bouw op U
1. Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser,
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
Ik bouw op U en ga in Uwe Naam (2x).
2. Gelovend ga ik eigen zwakheid voelend,
En telkens weer moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in Uwe Naam (2x).
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3. Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser,
Gij voert de strijd, de hulde is U gewijd.
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
In rust met U, die mij hebt voortgeleid (2x).

9.

Kroon Hem met gouden kroon
1. 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.
2. 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 om Gods troon,
All’ overheid en macht,
Zij buigen dienend zich terneer
Voor zulk een wond’re pracht.
3. Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
Van pool tot pool, van zee tot zee;
’t klinkt over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt,
En vrede heerst alom,
Wordt d’ aarde weer een paradijs.
Kom, Heere Jezus, kom!

10.

Geest van hierboven
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,
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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 Heere, Doet triomferen
Die naar U heten En in U weten,
Dat wij Gods zonen zijn, Halleluja!

11.

Er komen stromen van zegen
1. Er komen stromen van zegen.
Dat heeft Gods Woord ons beloofd;
Stromen verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die gelooft.
Refrein: Stromen van zegen
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer.
2. Er komen stromen van zegen
Heerlijk verkwikkend zal ’t zijn.
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.
Refrein:
3. Er komen stromen van zegen.
Zend ons die heilstroom nu neer.
Geef ons die grote verkwikking,
Geef z’ ons voortdurend o Heer.
Refrein:
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12.

Heer ik hoor van rijke zegen
1. Heer, ik hoor van rijke zegen
Die Gij uitstort keer op keer,
Laat ook van die milde regen
Droplen vallen op mij neer!
Ook op mij, ook op mij, droplen vallen ook op mij.
2. Ga mij niet voorbij, o Vader
Zie hoe mij mijn zonde smart.
Trek mij met Uw koorden nader,
Stort Uw liefde ook in mijn hart.
Ook in mij, ook in mij, stort Uw liefde ook in mij.
3. Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan.
Gij geeft blinden d’ ogen weer.
Wil, o wil nu bij mij stilstaan,
Werk in mij met kracht, o Heer.
Ook in mij, ook in mij, werk ook door Uw kracht in mij.
4. Wil m’ o Heiland, niet voorbij gaan,
Doe mij leven U nabij;
Zie mij zuchtend aan Uw zij staan:
Roept Gij and’ren, roep ook mij.
Ja, ook mij, ja, ook mij, roept Gij and’ren, roep ook mij.
5. Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
Bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
O, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij, o, verheerlijk U in mij.
6. Ga mij niet voorbij, o Herder!
Maak mij gans van zonden vrij;
Vloeit de stroom van zegen verder,
Zegen and’ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja, ook mij, zegen and’ren, maar ook mij.
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13.

Dit is de dag
1. Dit is de dag, dit is de dag,
Die de Heer ons geef, die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij, wees daarom blij,
En zing verheugd, en zing verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij en zing verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag, Die de Heer ons geeft.

14.

Onze Vader in de hemel
1. Onze Vader in de hemel
Heilig is Uw Naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard’.
Refrein:
Want van U is het koninkrijk
De kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk
De kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid.
2. Onze Vader in de hemel
Geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
Gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven, die ons iets schuldig zijn.
Refrein:
3. En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van het kwaad
Refrein:
Amen Amen
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15.

O onze Vader, trouwe Heer
1. O onze vader, trouwe Heer,
Zie uit uw hemel op ons neer;
Breng ons als broeders bij elkaar,
Maak onze arme woorden waar,
Laat wat wij spreken met de mond
Opwellen uit des harten grond.
2. Geheiligd zij uw naam, o Heer,
Bewaar ons voor de rechte leer,
En maak ons doen en laten rein,
Dat wij U niet tot schande zijn.
Breng Gij weer thuis, te rechter tijd
Het arme volk, dat wordt misleid.
3. Uw koninklijke heerschappij
Zij nu en eeuwig ons nabij.
Geleid ons tot het bruiloftsfeest
Door alle gaven van de Geest.
Sla het geweld van Satan neer,
Behoed uw eigen kerk, o Heer.
4. Als in de hemel hoog en klaar
Zo zij op aarde openbaar
Uw wil die heilig is en goed.
Neem in bezit ons vlees en bloed,
En maak ons, Heer, in lief en leed
Gehoorzaam, tot uw wil gereed.
5. Heer, aller ogen zijn gericht.
Op U, die leven geeft en licht.
Geef ons vandaag ons daaglijks brood,
Geef ieder zó zijn deel, o Heer,
Dat hij het neemt te uwer eer.
6. Vergeef, o Vader, onze schuld,
Zodat weer blijdschap ons vervult.
Gelijk wij van hun schuld ontslaan
Al wie ons hebben kwaad gedaan.
Maak zo uw vrede openbaar.
U dienend, dienen wij elkaar.
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7. Leid ons niet in verzoeking, Heer.
Wees ons een sterke tegenweer
Ter rechter- en ter linkerhand.
Wij houden in uw hoede stand,
Al woedt de boze onverpoosd,
Omdat uw Geest ons hart vertroost.
8. Verlos ons van des bozen macht,
Rondom ons heen heerst diepe nacht.
Verlos ons van de eeuwge dood
En sta ons bij in stervensnood.
Neem onze zielen in uw hand
En breng ze in het vaderland.
9. U is en worde toegebracht
Het rijk, de heerlijkheid, de kracht.
U onze Vader op de troon
Die tot ons zendt uw lieve Zoon,
Die ons door uwe Geest geleidt,
U zij de lof in eeuwigheid.
10. Amen dat is: zo zal het zijn.
Al is ’t geloof maar zwak en klein,
Gods goede trouw is groot en sterk
En Christus pleit voor heel zijn kerk.
Waar in Zijn Naam gebeden is,
Is Amen zeker en gewis.

16.

Uw Woord omvat mijn leven
1. Uw Woord omvat mijn leven
en tilt mij aan het licht.
Hebt Gij zo door Uw spreken
niet alles opgericht?
Uw Woord zet mij op vaste grond
en vult met louter leven
de woorden in mijn mond.
2. Op U laat ik mij voorstaan,
Ik ben aan U gehecht.
Waar Gij betrouwbaar voorgaat
ontvouwt zich weer een weg.
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De paden die ik zelf bedacht
zijn doelloos doodgelopen.
Zij voerden in de nacht.
3. Uw woorden te herhalen
Is honing in mijn mond.
Mij raakt niet meer het smalen
Dat ik mij aan U bond.
Ik weet dat zwerven bitter smaakt,
Maar heel mijn zoekend leven
Gij hebt het zoet gemaakt.
4. God, laat mij nooit verliezen
De vreugde om Uw woord,
De moed mijn weg te kiezen
Waar ik Uw voetstap hoor.
En overtuig mij dag aan dag
Dat Gij mij hebt geroepen,
Ja, dat ik leven mag.
17.

Heere Jezus, om Uw woord
1. Heere Jezus, om Uw woord
Zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in’t hart dat naar U hoort
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
Hart en ziel en heel ons leven.
2. Ons gevoel en ons verstand
Zijn, o Heer, zo zonder klaarheid
Als Uw Geest de nacht niet bant,
Ons niet stelt in’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
Moet Gij zelf in ons verrichten.
3. O Gij glans der heerlijkheid,
Licht uit licht uit God geboren,
Maak ons voor Uw heil bereid,
Open hart en mond en oren,
Dat ons bidden en ons zingen
Tot de hemel door mag dringen.
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18.

O grote God, die liefde zijt
1. O grote God, die liefde zijt,
O Vader van ons le-ven,
Vervul ons hart, dat wij altijd
Ons aan Uw liefde ge-ven
Laat ons het zout der aarde zijn,
Het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw Woord bewaren,
Uw waarheid openbaren.
2. Maak ons volbrengers van dat Woord,
Getuigen van Uw vrede,
Dan gaat wie aarzelt met ons voort,
Wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
Tot allen die ons verre staan
En laat ons zonder vrezen
De minste willen wezen.
3. Leer ons het goddelijk beleid
Der liefde te beamen,
Opdat wij niet door onze strijd
Uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
Die weer herstellen Uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
Van vrede en genade.
4. Wij dank U, o liefde groot,
Dat Christus is gekomen.
Wij hebben in Zijn stervensnood
Uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord, het spreekt met macht
En het wordt overal volbracht
Waar liefde wordt gegeven,
Wij uit Uw liefde leven.
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19.

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
1. O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van donder,
heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht.
Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
2. Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Refrein:
3. Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!
Refrein:

20.

Ik heb U lief o mijn beminde
1. Ik heb U lief, o mijn beminde
Die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
Wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief o schoonste licht,
Glans van Gods aangezicht.
2. Ik heb U lief, o Gij mijn leven.
Vriend die mij trouw zijt tot het eind.
Ik wil aan U mij overgeven,
Mijn zon, zo lang Gij mij beschijnt.
Ik heb U lief, o kom dan, kom
Christus mijn Bruidegom!
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3. Ach dat ik U zo laat herkende!
Gij die de schoonheid zelve zijt,
Dat ik niet eer mij tot u wendde,
Mijn zielerust, mijn zaligheid!
Ach dat ik u, mijn heil, mijn schat,
Zo laat heb liefgehad.
4. Ik ging verdwaald langs vele wegen,
Ik zocht U wel, maar vond U niet,
Ik ging verblind het duister tegen,
Ik minde wat de wereld biedt.
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,
Dat ik U heb herkend.
5. Hoe moet ik, hemelzon, U danken
Voor ’t licht dat Gij mij hebt gebracht?
Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke,
Voorgoed genezen van de nacht.
Gij kuste met uw gouden mond,
O zon, mijn ziel gezond.
6. Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,
Dat ik niet weer verdwalen zal;
Houdt Gij mijn voeten op Uw wegen,
Dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
Verlicht mij lijf en ziel.
7. Ik heb U lief, o wonderschone,
Ik heb U lief, Gij zijt mijn God.
Ik vraag niet dat Gij mij zult lonen;
Ik heb U lief, ook in de nood.
Ik heb u lief, o schoonste licht,
Gezegend Aangezicht!

21.

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
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 Heere.
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2. Lof zij de Heer, Hij omringt met Zijn liefde uw leven;
Heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
Zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft Zijn woord u gegeven.
3. Lof zij de Heer, die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
Dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
Die tot Zijn kind u verhief,
Ja Hij beschikt u ten leven.
4. Lof zij de Heer, die uw huis en uw haard heeft gezegend,
Lof zij de hemelse liefde die over ons regent,
Denk elke dag
Aan wat Zijn almacht vermag,
Die u met liefde bejegent.
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.
22.

Groot is Uw trouw o Heer
1. Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde,
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Refrein:
Groot is Uw trouw, o Heer (2x)
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
Aan mij betoond.
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt.
Kracht voor vandaag,
Blijde hoop voor de toekomst,
Nu geeft Gij ‘t leven tot in eeuwigheid.
Refrein:
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23.

Abba Vader
1. Abba Vader, U alleen
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds bij U zijn,
U laat nooit alleen.
Abba Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
2. Abba Vader, laat mij zijn
Slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
D’ Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba Vader, laat mij zijn
Slechts van U alleen.

24.

Jezus vol liefde
Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht, o Heer,
En vul ons tot Uw eer,
Kom tot Uw doel met een ieder van ons.
Maak ons een volk, Heer, heilig en rein.
Dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

25.

Machtig God, sterke Rots
Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Aard en hemel prijzen U, glorie voor Uw Naam.
Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig.
Stralend licht, Morgenster,
Niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon,
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid,
Prijst Hem tot in eeuwigheid.
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26.

Heer, ik kom tot U
1. Heer, ik kom tot U,
Hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
En reinig mijn hart.
2. Met Uw liefde, Heer
Kom mij tegemoet,
Nu ik mij tot U keer,
En maak alles goed.
3. Zie mij voor U staan,
Zondig en onrein,
O Jezus, raak mij aan,
Van U wil ik zijn.
4. Jezus, op Uw woord,
Vestig ik mijn hoop.
U leeft, en U verhoort,
Mijn bede tot U.

27.

Als een hert, dat verlangt naar water
Als een hert, dat verlangt naar water,
Zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
Mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel,
U alleen kunt mijn hart vervullen,
Mijn aanbidding is voor U.

28.

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
1. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
Met een kruis op Zijn rug en een doornenkroon.
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: kruisig Hem!
Zo gaf God Zijn eigen Zoon.
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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.
Refrein:
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:

29.

Jezus leeft in eeuwigheid
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjalom wordt werkelijkheid,
Alle dingen maakt Hij nieuw
Hij is de Heer van mijn leven.
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:
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjalom wordt werkelijkheid,
Alle dingen maakt Hij nieuw
Hij is de Heer van mijn leven.
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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:
Jezus komt in heerlijkheid,
Zijn sjalom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw,
Hij is de Heer van ons leven.

30.

Samen in de naam van Jezus
1. Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan,
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
Samen leven tot zijn eer.
2. Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt,
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt.
3. Prijst de Heer, de weg is open
Naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
Mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer.
’t Is Uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
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31.

Heer U bent mijn leven
1. Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer ik bid u, blij mij nabij.
2. ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd.
Eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:
Één met God de Vader en verenigd met Uw volk;
Tot de dag gekomen is, van Uw wederkomst,
Dan brengt U ons thuis in Gods rijk.
3. 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.
4. Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht.
U die via duizend wegen ons hier samenbracht;
En op duizend wegen zendt U ons weer uit,
Om het zaad te zijn van Gods rijk.

32.

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Waar U bent, zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom Heil`ge Geest, stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard` vervullen.
Spreek, Heer, Uw woord: dat het Licht overwint.
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2. Heer, `k wil komen in Uw nabijheid.
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
3. Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt Uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
33.

Wees stil voor het aangezicht van God
1. Wees stil voor het aangezicht van God
Want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
En kniel nu voor Hem neer;
Die zelf geen zonde kent
En ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God
Want heilig is de Heer.
2. Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond
Waar Hij verschijnt met vuur.
Een eeuwigdurend licht
Straalt van Zijn aangezicht.
Waas stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.
3. Wees stil want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.
De kracht van God, die vergeeft
En ons genezing brengt;
Niets is onmogelijk
Voor wie gelooft in Hem,
Weest stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.
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34.

Al mijn zonden, al mijn zorgen
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
Neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven
En verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van Uw genade,
Waar 'k U steeds ontmoeten mag.
Refrein:
Heere Jezus, neem mijn leven,
Ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water;
'k Wil U daar ontmoeten, Heer.
Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
En Hij zegt: "ontmoet mij hier".
Refrein:
Leid mij steeds weer naar het water;
'k Wil U daar ontmoeten, Heer.

35.

Welk een vriend is onze Jezus

1. Welk een vriend is onze Jezus
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht dat ik door Hem
Altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
Dikwijls drukt ons zonde neer.
Juist omdat wij ’t al niet brengen,
In ‘t gebed tot onze Heer.
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2. Leidt de weg soms door verzoeking,
Dat ons hart in ’t strijduur beeft,
Gaan wij dan met al ons strijden
Tot Hem die verlossing geeft?
Kan een vriend ooit trouwer wezen
Dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan: genezing
Hij alleen is ‘t Die ons schraagt.
3. Zijn wij zwak, belast, beladen
En terneer gedrukt door zorg?
Dierb’re Heiland, onze toevlucht,
Gij zijt onze hulp en borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
Gaan wij biddend tot de Heer.
In Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

36.

Zoekt eerst het koninkrijk van God
1. Zoekt eerst het koninkrijk van God
En Zijn gerechtigheid.
En dit alles ontvangt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
Refrein:
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.
2. Men kan niet leven van brood alleen,
Maar van ieder woord
Dat door de Heer gesproken wordt,
Hallelu, Halleluja.
Refrein:
3. Bidt en u zal gegeven zijn,
Zoekt en gij zult het zien,
Klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja
Refrein:
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37.

Laat de kind’ren tot Mij komen
1. Laat de kind’ren tot Mij komen
Alle, alle kinderen.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
Niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van Mijn rijk
Staan voor kind’ren open.
Laat ze allen, groot en klein,
Bij Mij binnenlopen.
2. Laat de mensen tot Mij komen,
Over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
Houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van Mijn rijk,
Gaan ook voor hen open,
Als ze aan een kind gelijk,
Bij Mij binnenlopen.

38.

Dank U voor deze nieuwe morgen
1. Dank U voor deze nieuwe morgen
Dank u voor deze nieuwe dag
Dank U dat ik met al mijn zorgen
Bij U komen mag.
2. Dank u voor alle goede vrienden
Dank u, o God, voor al wat leeft.
Dank U voor wat ik niet verdiende
Dat Gij mij vergeeft.
3. Dank U, voor alle bloemengeuren,
Dank U voor ieder klein geluk
Dank U voor alle held’re kleuren,
Dank U voor muziek.
4. Dank U voor hen die mij omringen,
Dank U voor wat mij toebehoort,
Dat U voor alle kleine dingen
Ieder vriend’lijk woord.
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5. Dank U dat Gij hebt willen spreken
Dank U, Gij kent een ieders taal
Dank U dat U het brood wilt breken
Met ons allemaal.
6. Dank U, Uw liefde kent geen grenzen,
Dank U dat ik dit zeggen kan
Dank U, O God ik wil u danken,
Dat ik danken kan!
39.

Jezus is de goede Herder
1. Jezus is de goede Herder,
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
Brengt mij veilig naar de stal.
2. Als je ’s avonds niet kunt slapen,
En je bang in ’t donker bent,
Denk dan eens aan al die schaapjes,
Die de Heer bij name kent.
3. Jezus is de goede Herder,
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
Brengt mij veilig naar de stal.
4. En wanneer je soms alleen bent,
En je hart is vol verdriet,
Denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet Zijn schaapjes niet.
5. Jezus is de goede Herder,
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
Brengt mij veilig naar de stal.

40.

‘k Stel mijn vertrouwen
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij,
‘k Zie naar Hem op, en ik weet: Hij is mij steeds nabij!
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41.

Als je bidt zal Hij je geven
1. Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt op de deur, zal Hij opendoen,
Als je zoekt, dan zul je ’t vinden, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.
2. Als je de Vader vraagt om een brood,
Geeft Hij je zeker nooit een steen.
Al je gebeden, klein of groot,
Heus, Hij vergeet er niet één.
3. Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt op de deur, zal Hij opendoen,
Als je zoekt, dan zul je ’t vinden, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.
4. Als je Mijn Vader iets wilt vragen,
Vraag in Mijn Naam, Ik zal het doen.
Ik ben met je alle dagen,
Ik ben dezelfde als toen.
5. Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt op de deur, zal Hij opendoen,
Als je zoekt, dan zul je ’t vinden, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

42.

Nu gaan de bloemen nog dood
1. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder water en zonder brood.
Refrein:
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
(2x)
2. Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen
En als je weg wilt schuilen, kun je haast nergens heen.
Refrein:
3. Daar is geen zon en geen maan. Daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten vol van Zijn heerlijkheid staan.
Refrein:
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4. Daar is geen dorst of verdriet, daar zal God ons omgeven.
Daar is welzalig leven, en het eindigt niet.
Refrein:

4. Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag.
Refrein:
43.

Vrede zij u
1. Vrede zij u, vrede zij u,
Gelijk mij de Vader zond, zend ik ook U (2x)
2. Blijft gij in Mij, blijft in Mij.
Mijn Woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. (2x)
3. Ontvang mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden, wees niet bevreesd (2x)
4. Vrede zij u, vrede zij u,
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook U (2x)

44.

Ga nu heen in vrede
1. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
Wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk,
Wilt u daaraan geven, dan bent u Gods kerk,
Ga nu heen in vrede, Ga en maak het waar.
2. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
Wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
Dan is vanaf heden Christus bij u thuis,
Ga nu heen in vrede ga en maak het waar.
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INHOUD

Eerste regel

Nr.

Abba, Vader, U alleen
Al mijn zonden, al mijn zorgen
Als een hert dat verlangt naar water
Als je bidt zal Hij je geven
Blaas de bazuin en sla de trom
Daar juicht een toon
Dank U, voor deze nieuwe morgen
Dit is de dag
Er komen stromen van zegen
Ga nu heen in vrede
Geest van hierboven
Groot is Uw trouw, o Heer
Heer, ik hoor van rijke zegen
Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
Heer, U bent mijn leven
Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
Heere Jezus, om Uw Woord
Ik bouw op U
Ik heb U lief o mijn beminde
In Bethlehems stal
Jezus is de Goede Herder
Jezus leeft in eeuwigheid
Jezus om Uw lijden groot
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden
Kroon Hem met gouden kroon
Laat de kind’ren tot Mij komen
Laat ieder het horen, dat eens werd geboren
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Machtig God, sterke Rots
Nu gaan de bloemen nog dood
O Grote God die liefde zijt
O Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring
O Hoofd, vol bloed en wonden
O onze Vader, trouw Heer
Onze Vader in de hemel, Heilig is Uw naam
Samen in de naam van Jezus
‘k Stel mijn vertrouwen
U zij de glorie
Uw woord omvat mijn leven
Vrede zij u
Wees stil voor het aangezicht van God
Welk een Vriend is onze Jezus
Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
Zoek eerst het koninkrijk van God
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41
3
6
38
13
11
44
10
22
12
26
31
32
17
8
20
1
39
29
4
24
9
37
2
21
25
42
18
19
5
15
14
30
40
7
16
43
33
35
28
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