
Liedteksten zondag 5 april 2020  – De Meerkerk

OPENINGSLIED: 407 - O, Heer mijn God

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
De wereld zie die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de 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!

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)

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)
*** 
717 - Stil, mijn ziel, wees stil

Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds; Hij is erbij
in je beproevingen en zorgen

Refrein:
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wank’len
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen

Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding.

(Refrein)

Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los



de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

(Refrein) 2 x

*** 

SOLOLIED: Revelation Song 

Worthy is the Lamb who was slain
Holy, holy is Thee
Sing a new song to Him who sits on
Heaven's mercy seat
Worthy is the Lamb who was slain
Holy, holy is He
Sing a new song to Him who sits on
Heaven's mercy seat

Refrein:
Holy, holy, holy is the Lord God Almighty
Who was and is and is to come
With all creation I sing praise to 
the King of kings
You are my everything and I will adore You

Clothed in rainbows of living color
Flashes of lighting rolls of thunder
Blessing and honor strength and glory and 
power be to You the only one who's King

Refrein

Filled with wonder awestruck wonder
At the mention of Your name
Jesus Your name is power, 
breath and living water
Such a marvelous mystery
Oh, You're worthy, mystery
You are worthy

Refrein 2 x

Het Lam dat gedood werd is waardig
Heilig, Heilig bent U
Zing een nieuw lied, voor Hem die op de
genadezetel in de hemel zit
Het Lam dat gedood werd is waardig
Heilig, heilig is Hij
Zing een nieuw lied, voor Hem die op de 
genadezetel in de hemel zit

Refrein:
Heilig, heilig, heilig is God almachtig
Die was en is en komen zal
Samen met de schepping zing ik Hem lof, de 
Koning der Koningen
U bent alles voor mij en ik zal u aanbidden

Gehuld in de levende kleuren van  
regenbogen, bliksemflitsen en donderslagen
Zegen en eer, kracht en glorie en macht zijn 
van U, de enige die Koning is

Refrein

Gevuld met verwondering, vol ontzag bij het
horen van Uw Naam
Uw Naam Jezus, is Macht, 
Adem en Levend Water
Zo’n geweldig mysterie
Oh, U bent waardig, mysterie
U bent waardig

Refrein 2 x

*** 
SAMENZANG NA DE PREEK:  665 – Tot aan die dag

Couplet 1:
Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt
En de doden zullen opstaan



Ooit komt er een dag dat U terugkomt op een wolk
En dat U kijkt met ogen stralend als de zon

(Couplet 1)

Refrein:
Tot aan die dag wil ik weten wie U bent
Wil ik leven dicht bij U en mij geven in aanbidding
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
En Uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk
Tot aan die dag

Couplet 2:
Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad
Waar geen pijn en geen verdriet is
Ooit zal het zo zijn als we komen in die stad
Dat de Vader onze tranen wist

(Refrein)

Ik verlang zo naar die dag dat ik neerkniel aan uw voeten
En ik U mag herkennen aan uw stem
Als we samen hand in hand het hemels paradijs betreden
Zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent

(Refrein) 2 x

Tot aan die dag (3x)

***
Onze schuilplaats is God

Er is hoop die groter dan de dood is
Er is leven sterker dan het sterven
Er is licht dat niemand ooit kan doven
Er is liefde die nooit teleur zal stellen

Er is vrede ver voorbij de onrust
Er is blijdschap dieper dan de tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte
Er is trouw die ons niet zou verlaten

Onze hulp en onze verwachting
Is in U voor eeuwig

Refrein 1:
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God



Er is troost die sterker dan de pijn is
Er is vreugde groter dan ons lijden
Er is antwoord midden in de twijfel
Overwinning dwars door al ons strijden

Onze hulp en onze verwachting
Is in U voor eeuwig

(Refrein 1)

Refrein 2:
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige Rots, onze schuilplaats is God

*** 
SLOTLIED: 407 - O, Heer mijn God

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:
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!

(Refrein) 

*** 


