
Liedteksten zondag 2 augustus 2020

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)

*** 
LIED VOOR DE PREEK:  763 – Ik heb U nodig

Heer, ik kom en beken,
Nu ik hier dicht bij U ben:
Zonder U val ik uiteen;
Leid mijn hart door stormen heen.
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Refrein:
O mijn Heer, ik heb U nodig;
Elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, 'k heb U nodig.

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.
U vergeeft en reinigt mij.
Waar U bent, daar ben ik vrij;
Woon in mij en heilig mij.

(Refrein)

Leer mijn lied de weg naar U
Als verleiding mij omgeeft.
Als ik niet kan staan, leun ik op U.
Jezus, hoop die in mij leeft!

(Refrein) 2 x

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, 'k heb U nodig.

*** 
LIED NA DE PREEK:  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
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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

Ik rust in U alleen
In U alleen

*** 
SLOTLIED:  717 – Stil, mijn ziel, wees stil

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

(Refrein)

Ik rust in U alleen
In U alleen

*** 
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