Evangelische Liedbundel 430. Een wijs man
1 Een wijs man bouwde zijn huis op de rots,
een wijs man bouwde zijn huis op de rots,
een wijs man bouwde zijn huis op de rots
en de regen stroomde neer
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op,
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op,
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op
en het huis op de rots stond vast.
2 Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand,
een dwaas man bouwde zijn huis op het zand,
een dwaas man bouwde zijn huis op het zand
en de regen stroomde neer
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op,
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op,
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op
en het huis stortte in met een plof.
3 Dus bouw je huis op Jezus, de Rots,
dus bouw je huis op Jezus, de Rots,
dus bouw je huis op Jezus, de Rots
en de zegen daalt dan neer
en de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op,
en de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op,
en de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op.
Bouw je levenshuis op Hem.
JdH 166: 1-3
1 Grijp toch de kansen, door God u gegeven!
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?
D' arbeid der liefde, gedaan om u heen.
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus.
dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan.
2 Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen;
help hen, die vielen, breng troost in hun smart!
O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen;
wijs op de Heiland, die rust geeft voor 't hart!
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus.
dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan.

3 Weet: al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,
't wordt door Hemzelve geschat naar zijn waard'.
En eens daarboven, daar vinden we weder
vruchten van 't zaad, dat wij strooiden op aard.
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus.
dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan.
Opwekkingsliederen 244 - Welzalig de man
Welzalig de man die niet wandelt, in de raad der
goddelozen
Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de
kring der spotters
Maar aan des Heren wet, zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht
Want hij is, als een boom geplant aan waterstromen
die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt
Alles gelukt
JdH 205: 1, 3 en 4
1 Rijst op, rijst op voor Jezus,
gij helden van het kruis!
Verhoogt Zijn krijgsbanieren
te midden van 't gedruis.
Door strijd tot d'overwinning
leidt Jezus keer op keer,
tot ied're vijand valle
voor Zijne voeten neer.
3 Rijst op, rijst op voor Jezus,
steun op Zijn kracht alleen:
uw eigen arm is macht'loos,
hoe groot uw kracht ook scheen.
Doet aan Gods wapenrusting
en waakt en bidt en strijdt;
roept plicht u in gevaren,
gehoorzaamt t' allen tijd.
4 Rijst op, rijst op voor Jezus,
de strijd is kort van duur;
na al het krijgsgekletter
komt 't overwinningsuur.
Aan hen, die overwinnen,
geeft Hij de zegekroon;
zij zullen met Hem heersen
voor eeuwig in Zijn troon.

Opwekkingsliederen 245

De Nieuwe Psalmberijming 33, vers 3 en 6

Hier in Uw heiligdom
Dicht bij de troon
Vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn
Zo komen wij tot U
Met heilig ontzag
Als uw Geest ons trekt tot U

3. Laat wie op aarde wonen beven
vol eerbied en ontzag voor God:
één woord sprak Hij en er was leven;
uit niets kwam iets op zijn gebod.
Wat de volken samen
zonder God beramen
wordt door Hem gestuit.
Niets kan Hem beletten
plannen voort te zetten
volgens zijn besluit.

Rein door Uw zuiver bloed
Met zekerheid
Dat wij geborgen in Uw liefde zin
Staan wij vrijmoedig hier
En antwoordt ons hart
Op de roepstem van Uw Geest
Heer, ik wil horen
uw zachte stem
Laat and’re stemmen in mij zwijgen
Open mijn ogen Heer
Opdat ik het licht
Van Uw aangezicht zal zien

6. Verlangend staan wij uit te kijken
naar Hem, de redder, onze HEER.
Als schild zal Hij niet van ons wijken;
vol liefde ziet Hij op ons neer.
Al zijn zegeningen
zullen wij bezingen;
ja, Hij maakt ons blij.
HEER, wil aan ons denken,
ons uw zegen schenken.
U verwachten wij.

