Gemeentedag 2020
1. God is getrouw
1.God is getrouw, zijn plannen falen niet.
Hij kiest de zijnen uit,
Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest
omspant,
Volvoert zijn hand.
2.De Heer regeert!
Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard
des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant de
tegenstand.

dat alleen den weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.
4.Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
3.Lichtstad met uw paarlen poorten
1.Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd
Refrein
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

3.De heil'ge Geest, die haar de toekomst
2.Heilig oord vol licht en glorie
spelt, doet aan Gods kerk zijn heilsgeheimen Waar de boom des levens bloeit
weten.
En de stroom van levend water
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
Door de gouden Godsstad vloeit
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land Refrein.
als Gods gezant.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
2.Wat de toekomst brengen moge.
Daar geen rouw meer en geen tranen
1.Wat de toekomst brengen moge,
In het nieuw Jeruzalem
mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
3.Wat een vreugde zal dat wezen
naar het onbekende land.
Straks vereend te zijn met Hem
Leer mij volgen zonder vragen;
In die stad met paarlen poorten
Vader, wat Gij doet is goed!
In het nieuw Jeruzalem
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kal-me moed!
Refrein.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
2.Heer, ik wil Uw liefde loven,
Luist'ren naar zijn liefdestem
al begrijpt mijn ziel U niet.
Daar geen rouw meer en geen tranen
Zalig hij, die durft geloven,
In het nieuw Jeruzalem
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
4.Heer, ik kom tot U.
als ik in Uw hemel kom!
1.Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
3.Laat mij niet mijn lot beslissen:
Vergeef mijn zonden nu,
zo ik mocht, ik durfde niet.
en reinig mijn hart.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,

2.Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed
3.Zie mij voor U staan,
zondig en onrein
O,Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.
4.Jezus op Uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.
5.Jezus is de goede Herder
Refrein
Jezus is de goede Herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede Herder
Brengt mij veilig naar de stal
1.Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de Heer bij name kent
Refrein
2.En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede Herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet
Refrein
6.Leer ons uit geloof te leven
(wijs psalm 86)
1.Leer ons uit geloof te leven,
Heer, ons hart aan U te geven,
rustend op geen ander woord
dan vanuit Uw woord gehoord.
Leer ons steeds op U te bouwen,
door Uw Geest U te vertrouwen,
elke dag de weg te gaan
achter Jezus Christus aan.
2.Leer ons uit de hoop te leven,
met het hoofd omhoog geheven
uitziend naar de komst van Hem,
lettend op Zijn woord en stem.
Leer ons tegen zonden strijden
en aan U ons leven wijden in gezin en
maatschappij, werk en kerk, getrouw als Hij.

3.Leer ons uit de liefde leven,
ons geheel aan U te geven.
Op de plaats waar U ons stelt,
wordt Uw lof door ons vermeld.
Leer ons trouw Uw naam belijden,
mensen helpen in hun lijden.
Laat ons zo oprecht en rein
toonbeeld van Uw liefde zijn.
7.Samen in de naam van Jezus
1.Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.
2.Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
3.Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
8. Psalm 68 vers 10
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons dag aan dag
met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

