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48         De Heer is groot, zijn lof weerklinkt                                    

Psalm 48 

3.          Wij loven, Heer, U in uw huis,                                                        

ons hart is in uw liefde thuis.                                                                       

Gij die uw naam ons openbaarde,                                                                                         

uw lof is tot het eind der aarde.                                                                   

Recht is in uw hand, o Heer,                                                                        

Sion jubelt u ter eer. Hoor hoe Juda´s dochters zingen                                            

bij de grootse rechtsgedingen,                                                                

waar Gij vonnis hebt gewezen.                                                                     

Ja, uw oordeel zij geprezen. 

4.          Kom, trek verheugd om Sion heen                                                 

en tel haar torens één voor één,                                                                 

zie hoe de bastions daar rijzen,                                                                   

ga door de zalen der paleizen.                                                                   

Meld het aan het nageslacht,                                                             

wat God heerlijk heeft volbracht:                                                                        

ja, gij zult uw kinderen leren;                                                                    

deze God is onze Here;                                                                        

nimmer zal Hij van ons scheiden                                                        

tot de dood blijft Hij ons leiden. 

146c     Alles wat adem heeft love de Here 

1.          Alles wat adem heeft love de Here,                                              

zinge de lof van Israëls God!                                                                     

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,                                                                 

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.                                                              

Die lijf en ziel geschapen heeft                                                                  

worde geloofd door al wat leeft.                                                           

Halleluja! Halleluja! 
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5.          O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden,                                                  

Hij die u recht verschaft is hier!                                                    

Hongerige, Hij wil u spijze bereiden,                                                   

dorstige, zie de heilsrivier!                                                                           

Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;                                                                    

God schenkt genade velerlei.                                                        

Halleluja! Halleluja! 

118       Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen                                    

Psalm 118 

1.          Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen,                                                  

zijn liefde duurt in eeuwigheid.                                                                                                 

Laat, Israël, uw lofzang rijzen:                                                                             

zijn liefde duurt in eeuwigheid.                                                                               

Gij, die de Heer vreest, laat het horen:                                                    

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

903       Zou ik niet van harte zingen 

1.          Zou ik niet van harte zingen                                                             

Hem die zozeer mij verblijdt?                                                                     

Want ik zie in alle dingen                                                                            

niets dan zijn genegenheid.                                                                                        

Is de hartslag van het leven                                                                            

niet de liefde van de Heer?                                                                             

Liefde draagt hen meer en meer,                                                                        

die in dienst van Hem zich geven.                                                          

Alle dingen hebben tijd,                                                                          

maar Gods liefde eeuwigheid. 
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5.          Al mijn zorgen zijn zijn zorgen,                                                            

en zo slaap ik rustig in,                                                                                

dat ik elke nieuwe morgen                                                             

opgewekt mijn werk begin.                                                               

Ach, in angst en in ellende                                                                                                          

zou ik leven, als ik niet                                                                       

wist, dat God de Heer mij ziet,                                                                     

als ik God, mijn God niet kende.                                                             

Alle dingen hebben tijd,                                                                             

maar Gods liefde eeuwigheid. 

754       Liefde Gods die elk beminnen 

1.          Liefde Gods die elk beminnen                                                       

hemelhoog te boven gaat,                                                                        

kom in onze harten binnen                                                                          

met uw milde overdaad.                                                                       

Jezus, één en al ontferming,                                                                         

daal vanuit de hoge neer                                                                                                  

met uw heerlijke bescherming                                                                     

in ons bevend hart, o Heer. 

2.          God almachtig boven mate,                                                                    

die zo nederig verscheen,                                                                          

keer opeens terug en laat ons                                                                    

nooit meer, nooit meer hier alleen.                                                            

Laat ons in de kerk U prijzen                                                                         

met uw heiligen omhoog                                                                                  

tot in ’s hemels paradijzen                                                                          

wij U zien van oog tot oog. 
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3.          Wat Gij eenmaal zijt begonnen                                                            

o voltooi het: maak ons rein,                                                                                 

tot de wereld is gewonnen en in U hersteld zal zijn,                              

tot wij eeuwig bij U wonen,                                                          

schrijdende van licht tot licht,                                                                       

leggend onze gouden kronen                                                                         

zingend voor uw aangezicht. 


