Er is een stad voor vriend en vreemde
1. Er is een stad voor vriend en vreemde diep
in het bloemendal, er is een mens die roept
om vrede, die mens roept overal.
refrein:
Jerusalaim, stad van God, wees voor de
mensen een veilig huis, Jerusalaim, stad van
vrede, breng ons weer thuis.
2. Er is een huis om in te wonen voorbij het
dodendal, er is een vader met zijn zonen, zij
roepen overal. refrein:
3. Er is een tafel om te eten voorbij het
niemandsland. Er is een volk dat wordt
vergeten, dat volk roept overal. refrein:
4. Er is een wereld zonder grenzen, zo groot
als het heelal. Er is een hemel voor de
mensen, dat hoor je overal. refrein:

Lied 423
Ach, blijf met uw genade,
Heer Jezus, ons nabij,
opdat ons nimmer schade
des bozen heerschappij!
Neem Gij ons in uw hoede,
onoverwonnen held;
beteugel satans woede
en 's werelds boos geweld!

Jdh.7 Als g' in nood gezeten
Als g’in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet.
Vrees toch geen nood, 's Heren trouw is groot,
en op 't nacht'lijk duister, volgt het
morgenrood.
Schoon stromen woeden, ducht toch geen
kwaad;
God zal u behoeden, uw toeverlaat.

God blijft voor u zorgen, goed is de Heer,
en met elke morgen, keert Zijn goedheid
weer.
Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper, is de nood toch niet.
Wat ons ontviele, Redder in nood.
red slechts onze ziele, uit zond' en dood.

Vader, wij eren bezingen Uw Naam. Mel:
OPW.147
Vader wij eren bezingen uw naam,
glorie zij uw naam op de aarde.
Glorie zij uw naam,
glorie zij uw naam,
glorie zij uw naam op de aarde.
Drie enig God, wij bezingen uw naam,
Glorie zij de Vader en de Zoon.
Juich dan heel de aarde,
juich zijn naam ter eer,
roem zijn grote naam, keer op keer.

Mel: psalm 99
God, de HEER, regeert;
Beeft, gij volken, eert,
Eert Zijn hoog bestel,
Die bij Israël
Tussen Cherubs woont,
En Zijn grootheid toont;
Dat zich d' aard bewege;
Hij is Isrels zege.
Looft met hart en stem,
Looft de kracht van Hem,
Die het recht bemint
In Zijn rijksbewind.
't Recht hebt Gij gestaafd;
't Geen G' aan Jacob gaaft,
Toond' aan Isrels leden
Recht en billijkheden.

Ik zie een poort wijd open staan
Ik zie een poort wijd open staan,
Waardoor het licht komt stroomen
Van ‘t kruis, waar ‘k vrij’-lijk heen mag gaan,
Om vrede te bekomen.
Refrein
Genade Gods, zoo rijk en vrij!
Die poort staat open,
ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
staat open, ook voor mij.

Die open poort laat d’ingang vrij
Aan wie komt binnen vlieden;
Aan rijk en arm,
aan u en mij
Komt Jezus vrede bieden.
Refrein

In 't hemelrijk, voor Jezus' troon
daar leidt het kruis tot zegen;
daar dragen wij voor kruis een kroon
door Jezus' bloed verkregen.

U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Opw nr. 136 : 1, 2
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’ uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Refrein

JdH 358 : 1, 3 en 6
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is
volbracht.

Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

Vader, wij eren bezingen Uw Naam. Mel:
OPW.147
Vader wij eren bezingen uw naam,
glorie zij uw naam op de aarde.
Glorie zij uw naam,
glorie zij uw naam,
glorie zij uw naam op de aarde.
Drie enig God, wij bezingen uw naam,
Glorie zij de Vader en de Zoon.
Juich dan heel de aarde,
juich zijn naam ter eer,
roem zijn grote naam, keer op keer.

Leer mij Uw weg – ev. bundel 185
Leer mij uw weg, o Heer;
leer mij uw weg.
Schenk van uw kracht mij meer,
leer mij Uw weg.
Houd mij in evenwicht,
dat ‘k voor uw aangezicht
wandel in ’t volle licht,
leer mij uw weg.
Als vrees soms ’t hart benauwt,
leer mij uw weg.
als zorg mijn dank verflauwt,
leer mij uw weg.
Help mij in vreugd en pijn,
noodweer of zonneschijn
steeds blij in U te zijn,
leer mij uw weg.
Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
’t Zij ’t vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht
ieder die Hem verwacht;
Hij is nabij.

Jezus, Die mijn ziel bemint, JdH 180

Jezus, Die mijn ziel bemint,
's levens stormen loeien, Heer!
O, beveilig mij, Uw kind,
leg mij aan Uw boezem neer
als de golfen woedend slaan,
tegen rotsen op en neer,
laat mij aan Uw zij dan staan,
tot de storm voorbij is, Heer.
Gij, O Heiland, zijt mijn kracht,
Gij mijn hoog vertrek, o Heer;
Gij sterkt zwakken door Uw macht,

Gij geeft blinden d'ogen weer.
Heilig, driemaal heilig, Gij!
Zie ontfermend op mij neer;
Niets dan zwakheid vindt Ge in mij,
Schenk mij Uw genaad', o Heer.

Johannes de Heer 699
Vrede zij u,
vrede zij u,
gelijk mij de Vader zond,
zend Ik ook u. (bis)
Blijf gij in mij.
Blijf gij in mij
Mijn woord, dat moet in u zijn,
dat maakt u vrij. (bis)
Ontvang mijn Geest,
Heilige Geest
en Hij zal u leiden.
Weest niet bevreesd. (bis)

E.B. 371
Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.
Als ik in uw glorie,
uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij vóór U,
in uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid,
zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Stilte over alle landen.

Jdh. 154

Stilte over alle landen,
in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen,
voor deze nacht.
Welke zonden wij bedreven,
wil ze, Here, ons vergeven.
God, wil goede rust ons geven, in deze nacht.

Stilte over alle landen,
in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen,
nu voor de nacht.
God zal voor ons allen zorgen,
tot het dagen van de morgen.
Veilig en bij Hem geborgen,
zijn wij vannacht.

