Schriftberijming 31

Alles wat leeft,

1 Gij zijt waardig te ontvangen

wat adem heeft,

de heerlijkheid, de lofgezangen

looft Hem die overwonnen heeft.

en macht en rijkdom, wijsheid, kracht:
die de zegels moogt verbreken,
die eens het oordeel uit moogt spreken,
want Gij zijt als een lam geslacht.
Gij kocht ons met uw bloed,
Gij zijt oneindig goed,
Opwekking voor kinderen 40
Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand

halleluja!
Gij hebt voor God
ons vrijgekocht
uit elke stam, uit ieder volk.

in die van onze Heer.
Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.
Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

2 U zij lof en roem en ere,
o onze God en onze Heere,
die op de troon gezeten zijt.
Aan het Lam zij lof gegeven:
die ons tot vorsten heeft verheven,
die ons tot priesters heeft gewijd.
In hemel, aard' en zee
juicht alle schepsel mee:
halleluja!

JdH 132: Heer! Ik hoor van rijke zegen

OTH 376: Als Je Bidt

Heer! Ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort
keer op keer;
laat ook van die milde regen, dropp'len vallen
op mij neer;
ook op mij, ook op mij, dropp'len vallen ook
op mij.

Als je bidt zal Hij je geven
Als je klopt aan de deur
Zal Hij opendoen
Als je zoekt dan zul je 't vinden
Halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja

Ga mij niet voorbij, o Vader, zie hoe mij mijn
zonden smart;
trek met Uw koorden nader, stort Uw liefd'
ook in mijn hart.
Ook in mij, ook in mij, stort Uw liefd' ook in
mij.

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
Als je bidt...

ELB 275. ’k Heb geloofd en daarom zing ik
1

4

’k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van gena,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht;
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
Lam van God voor ons geslacht.
Ja ’k geloof en daarom zing ik,
daarom zing ik, U ter eer,
’s werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer.
Zoon van God en Zoon des mensen,
o, kom spoedig in uw kracht
op des hemels wolken weder!
Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.

Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan: Gij geeft
blinden de 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!
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.

Halleluja, halleluja, halleluja
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
Als je bidt
Halleluja, halleluja, halleluja

