
Sing-in light 12-06 

Geroepen tot één lichaam 

O kom, o kom, Immanuël (NOTH 97) 

O kom, o kom, Immanuël, 

verlos Uw volk, Uw Israël, 

herstel het van ellende weer, 

zodat het looft Uw Naam, o Heer! 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

O kom, Gij sleutel Davids, kom 

en open ons het heiligdom; 

dat wij betreden Uwe poort, 

Jeruzalem, o vredesoord! 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

O kom, Die onze Heerser zijt, 

in wolk en vuur en majesteit. 

O Adonai Die spreekt met macht, 

verbreek het duister van de nacht. 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

Opening 

Heer, Uw bloed dat reinigt mij (NOTH 244) 

Heer, Uw bloed dat reinigt mij, 

doet mij leven en maakt mij vrij. 

Heer, Uw bloed dat nam mijn plaats 

in het offer, dat U bracht. 

En U wast mij, witter dan de sneeuw, dan de 

sneeuw. 

Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht. 

Uit de diepten roep ik U (NOTH 60) 

Uit de diepten roep ik U 

HEER, mijn God. 

Ik heb U nodig, Here luister 

nu ik schor gebeden fluister, 

luister toch, 

HEER, luister toch. 

Als U niet dan zonden zag. 

HEER, mijn God, 

wie bleef in leven? Maar U wilt nu 

juist vergeven. Dus verdient U 

diep ontzag, 

ons diep ontzag. 

Ik blijf wachten tot U komt, 

HEER, mijn God. 

Ik blijf nog sterker op U wachten 

dan een mens in lange nachten 

wacht op licht, 

het morgenlicht! 

Israël, hoop op de HEER, 

hoop op God, 

want Hij heeft Zich aan jou verbonden. 

Hij verlost je van je zonden. 

Hij maakt vrij. 

Hij maakt jou vrij! 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (NOTH 99) 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 

Zie, heel mijn hart staat voor U open 

en wil, o Heer, Uw tempel zijn. 

O Gij, wien aard’ en hemel zingen, 

verkwik mij met Uw heil’ge gloed. 

Kom met Uw zachte glans doordringen, 

o zon van liefde, mijn gemoed! 

Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart Uw komst verbeidt! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

Ik blijf op U in liefde staren, 

waar om mij heen de wereld woedt. 

O, mocht ik Uwe troost ervaren: 

doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

Mijn Jezus, ik hou van U (NOTH 124) 

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; 

‘k heb van U gehouden, 

maar nooit zoveel als nu. 

Mijn Jezus, ik hou van U, 

want U hield van mij. 

Toen U aan het kruis hing, 

een wond in Uw zij. 

Voor mij de genade, 

een doornenkroon voor U; 



‘k heb van U gehouden, 

maar nooit zoveel als nu. 

Ik zal van U houden 

in leven en dood. 

En ik wil U prijzen, 

zelfs dan in mijn nood. 

Als ik kom te sterven, 

dan roep ik tot U: 

‘k heb van U gehouden, 

maar nooit zoveel als nu. 

Als ik in Uw glorie, 

Uw eeuwigheid kom, 

dan buig ik mij voor U, 

in Uw heiligdom. 

Gekroond met Uw heerlijkheid, 

zal ‘k zingen voor U: 

‘k heb van U gehouden, 

maar nooit zoveel als nu, 

maar nooit zoveel als nu. 

Heer, wat een voorrecht (NOTH 354) 

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 

schouder aan schouder in Uw wijngaard te 

staan, 

samen te dienen, te zien Wie U bent, 

want Uw Woord maakt Uw wegen bekend. 

Refrein 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 

als een volk, dat juist daarvoor door U apart is 

gezet. 

Vol van Uw liefde, genade en kracht, 

als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 

Samen te strijden in woord en in werk. 

Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 

Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 

als Uw kerk, die waarachtig wil zijn. 

Refrein 

Meditatie over Kolossenzen 3: 13-17 

Hoe mooi en hoe heerlijk (NOTH 63) 

Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, 

als broers en als zussen, om elkaar geven 

en open en eerlijk met elkaar omgaan, 

de vrede bewaren en eensgezind leven. 

En het mooiste geschenk wordt ons gegeven: 

de zegen van God, een eindeloos leven. 

Mijn Herder (Sela) 

Refrein 

De Heer is mijn Herder, 

het ontbreekt mij aan niets. 

Hij omringt mij met Zijn liefde. 

De Heer is mijn Herder, 

het ontbreekt mij aan niets. 

Hij laat mij rusten in Zijn nabijheid. 

Hij roept mijn naam; ik hoor Zijn stem, Hij de 

mijne. 

Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig 

thuis. 

Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft 

mij teder verbonden. 

Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 

Refrein 

Hij gaat mij voor; ik volg Zijn spoor; Hij zal 

leiden. 

Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te 

staan. 

Mijn Herder beschermt heel mijn leven door 

het Zijne te geven. 

Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 

Al gaat mijn weg door een donker dal; 

ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats 

waar ik eeuwig thuis zal zijn. (4x) 

U bent de God Die mij leidt (NOTH 385) 

Refrein 

U bent de God Die mij leidt en mijn Vader voor 

altijd. 

U bent de Redder Die voor mij op aarde 

kwam. 

In elke Naam die U heeft, wordt verteld 

hoeveel U geeft 

om de mensen en wat op de aarde leeft. 

Immanuël, God met ons, 

U zal er zijn elke dag. 

Immanuël, God met ons, 

U zal er zijn elke dag. 

Refrein 



Sterke Rots, Vredevorst, 

U kwam bij ons als een kind. 

Sterke Rots, Vredevorst, 

U kwam bij ons als een kind. 

Refrein 

Lam van God, hoogste Heer, 

U stierf voor ons aan het kruis. 

Lam van God, hoogste Heer, 

U stierf voor ons aan het kruis, 

U stierf voor ons aan het kruis. 

Maak ons tot een stralend licht (NOTH 385) 

Maak ons tot een stralend licht voor de 

volken, 

een stralend licht voor de mensen om ons 

heen. 

Tot de wereld ziet Wie haar het leven geeft. 

Laat het schijnen door ons heen. 

Maak ons tot een woord van hoop voor de 

volken, 

een levend woord voor de mensen om ons 

heen. 

Tot de wereld weet dat U verlossing geeft. 

Uw genade door ons heen. 

Maak ons tot een zegening voor de volken, 

een zegening voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld weet Wie elke schuld vergeeft. 

Uw genezing door ons heen. 

Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken, 

een lied van dank voor de mensen om ons 

heen. 

Tot de wereld zingt voor Degeen Die eeuwig 

leeft. 

Laat het klinken door ons heen. 

En bouw Uw Koninkrijk in de volken, 

Uw wil geschied’ in de mensen om ons heen. 

Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst. 

Bouw Uw Koninkrijk in ons. 

Bouw Uw Koninkrijk op aard’! 

Laat Uw glorie zien (NOTH 384) 

Laat Uw glorie zien aan heel de wereld om ons 

heen; 

als wij samen U aanbidden dan maakt U ons 

één. 

Laat Uw glorie zien, laat alle blijdschap die U 

brengt 

een getuigenis van hoop zijn voor wie U niet 

kent. 

Refrein 

Als wij samen U aanbidden en vol eerbied 

voor U staan, 

daalt Uw Geest neer in ons midden; raak ons 

allen aan. 

Als wij Jezus’ Naam belijden als de Enige Die 

redt. 

Toon Uw majesteit en glorie, dat is ons gebed. 

Laat Uw glorie zien, dat heel de wereld horen 

mag 

het lied van Jezus en het kruis waar Hij ons 

redding bracht. 

Laat Uw glorie zien aan wie gebroken is en 

moe, 

dat zij horen hoe U liefdevol hun namen 

roept. 

Refrein 

Laat Uw glorie zien aan heel de wereld om ons 

heen; 

als wij samen U aanbidden dan maakt U ons 

één. 

Laat Uw glorie zien, laat alle blijdschap die U 

brengt 

een getuigenis van hoop zijn voor wie U niet 

kent. 

Refrein 

Laat Uw glorie zien. 

Laat Uw glorie zien. 

Laat Uw glorie zien. 

Laat Uw glorie zien. 

Wij aanbidden U. 

Wij aanbidden U. 

Wij aanbidden U. 

Wij aanbidden U. 

Wij aanbidden U. 


