Liederen online dienst 17 mei
LB 116: 1 en 3

1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
3 Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.
Opwekking 715 – Wat hou ik van uw huis

Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
De binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.
Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
Bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
Zo'n blijvende kans om te zingen voor U.
Gelukkig wie naar U
Vol van verlangen op weg zijn,
Zelfs in het dorre bomendal
Zien zij een bron en regenval,
Gaan zij van zegen tot zegen,
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.
Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
Dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
Dan binnen te zijn in een duistere tent.
De Heer beveiligt ons,
Eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
Aan mensen, eerlijk onderweg.

Heer van de Hemelse legers,
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van Uw huis!
OvK 214 – In Uw Huis

Ik ben graag in uw huis, o God,
want uw gezin is hier.
Ik ben graag in uw huis, o God,
want ik ben welkom hier.
In uw huis is liefde,
in uw huis is blijdschap,
in uw huis is vrede,
in uw huis wil ik zijn.
Ik ben graag in uw huis, o God,
omdat U hier ook bent.
Ik ben graag in uw huis, o God,
want U maakt Uzelf bekend.

Sela – Vaders huis

Het vuur in mij is uitgedoofd,
en ik mis U dag na dag.
Heeft U mij niet zelf beloofd,
Dat ik bij U schuilen mag.
Waarom zou ik angstig zijn,
als het leven mij benauwd.
In de storm bent U o God,
vaste Rots van mijn behoudt.
Een ding vraag ik van U Heer,
waar mijn ziel zo naar verlangt.
Is thuis te komen in Uw huis,
rustend aan Uw vaderhand.
Rustend aan Uw vaderhand.
Dwars door alle moeite heen,
alle onrust diep in mij.
Laat U mij Uw liefde zien,
en bent U in mijn nood dichtbij.

Een ding vraag ik van U Heer,
waar mijn ziel zo naar verlangt.
Is thuis te komen in Uw huis,
rustend aan Uw vaderhand.
Rustend aan Uw vaderhand.
Al verlaat mij vader mij,
laat mijn moeder mij alleen.
Liefdevol neemt U mij aan,
en slaat Uw armen om mij heen.
Een ding vraag ik van U Heer,
waar mijn ziel zo naar verlangt.
Is thuis te komen in Uw huis,
rustend aan Uw vaderhand.
Rustend aan Uw vaderhand.

NLB 802 – Door de wereld gaat een woord

1 Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
’Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam’ met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
3 Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem uw woord verstaan. Refrein
4 Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang. Refrein
6 Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
’Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’

NLB 418 – Ga met God

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn

