Praise God from Whom all blessings flow,
Praise Him all creatures here below,
Praise Him above you heavenly hosts,
Praise Father, Son, and Holy Ghost!
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Uw woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst.
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God’s People Sing
Hymns of Restoration
Dutch
All songs recorded with one extra verse for an introduction.
1. Avondlied
2. De Kroning
3. Al De Weg Leidt Mijn Heiland
4. Vom Himmel Hoch da Kommin Her
5. Hoor, de Englen Zingen de Eer
6. Mijn Geode Herder is de Heer
7. Hoe Vast Eene Grondslag
8. Elk uur, Elk Ogenblik
9. Jezus, Houd Mij Nabij ’t Kruis
10. Jezus Zal Heersen Waar de Zon
11. Gelovig Blijkt Mijn Oog
12. Nader bij God den Heer
13. Dankt Nu Allen Gott
14. Lieflijk Stadje Bethlehem
15. Voorwarts, Christen Strijders
16. Lof zij de Heer, de Almachtige
17. Wij prijzen U, God
18. Nun komm, der Heiden Heiland
19. Stille nacht, Heilige nacht
20. Christelijk Krijgslied
21. Take My Life and Let It Be
22. Neem Mijn Leven, Laat het Heer
23. Wilt Heden Nu Treden
24. De Getrouwe Vriend
25. O Kost Baar Kruis

O Kostbaar Kruis
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Vertaling W. Barnard

O kostbaar kruis, o wonder Gods,
Waaraan de Prins der glorie stierf;
Ik wil om U zijn zonder trots,
Ik acht verlies wat ik verwierf.
Bewaar mij dat ik roemen zou
Dan in mijns Heren Christi dood.
Al wat ik anders noemen zou
Is niets bij dit mysterie groot.
O angst en liefde, ondereen
Vermengd als water in als bloed,
Zij wijzen naar het wonder heen
Van Hem die op de aarde boet.
De aard zelf is veel te klein
Voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
Zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

Het Vers van de Bijbel: Wat mijzelf betreft, ik zal alleen maar
hoog opgeven van onze Here Jezus Christus, Die aan het kruis
gestorven is. Samen met Hem is de wereld voor mij dood en ben
ik voor de wereld gestorven. Galaten 6:14
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De Getrouwe Vriend

Avondlied

Vertaling B.D. Dykstra

Vertaling B.D. Dykstra

Welk een vriend is onze Jezus,
Daar Hij zond en smarten draagt,
Wat een voorrecht dat men alles
God in den gebede braagt.
O, wat vrede moet men missen;
O, wat noodloos pijn geleen!
Enkel omdat wij niet alles
Gode brengen in gebeen.

O, blijf bij mij, snel dealt de avond neer;
De duisternis neemt to, blijg bij min, Heer.
Als an’re hulp mij faalt, en troost ontvliedt,
Helper der hulplozen, verlaat mij niet.

Komt beproeving en verzoeking?
Is er mooite overal?
Laat ons nimmer moed’loos wezen;
Bidt den Heer in ’t ongeval.
Vinden wij een Vriend ooit trouwer,
Die al onze ellenden deelt?
Jezus kent onze elke zwakheid,
Die men beddend Him beveelt.
Zijn wij zwak en zwaar beladen?
Buigt der zorgen last ons neer?
Dierb’re Heiland, steeds de toevlugt!
Zoekt in het gebed den Heer.
Van uw vriend veracht, verlaten -Zoekt in het gebed den Heer,
Zijne arm omvangt, beschut U;
Daar vindt gij vertroosting weer.
Het Vers van de Bijbel: Wie zijn leven voor zijn vrienden
overheeft, heeft de grootste liefde. Johannes 15:13 HTB
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Ras ebt des leverns korte dag ten eind,
De vreugd der aard verdooft, Haar glans verdwijnt;
Waart ’t oog slechts wiss’ling en slechts broosheid ziet
Gij die neit wisselt, O, verlaat mij niet.
Ik heb U nodg ied’re stond die snelt.
Uwe gena verijdelt ’t boos geweld.
Wie, die als Gij mij steun en leiding biedt?
Door wolk en zonnesohijn, verlaat mij niet.
Houd Gij uw kruis staks boor imjn brekend oog.
Schijn door den nevel, wijn mij naar omhoog,
De morgen daagt en d’aardse schaduw vliedt.
In dood, in leven, Heer, verlaat mij niet.

Het Vers van de Bijbel: Jezus deed alsof hij verder wilde lopen,
maar zij lieten Hem niet gaan en zeiden: “Blijf vannacht bij ons.
Het is al te laat geworden om nog verder te reizen.” Lukas 24:29
HTB
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De Kroning

Wilt Heden Nu Treden

Vertaling B.D. Dykstra

Vertaling Adrianus Valerius

Heil, heil, de macht van Jezus’ naam!
De englen vallen neer.
Brengt voort des Vorstens diadeem,
En Kroont Hem aller Heer.
Brengt voort des Vorstens diadeem,
En Kroont Hem aller Heer.

Wilt heden nu treden voor God, den Heere,
Hem boven al loven van harte zeer,
En maken groot zijns lieven namens eere,
Die daar nu onzen vijand slaat terneer.

Gij stammen vokeren, verspreid
Op deze aardese sfeer,
Doet hulde aan Zijne Majesteit,
En kroont Hem aller Heer.
Doet hulde aan Zijne Majesteit,
En kroont Hem aller Heer.
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Ter eeren ons Heeren wilt al uw dagen
Dit wonder bijzonder gedenken toch.
Maakt u, o mensch, voor God steeds wel te dragen,
Doet ieder recht en wacht u voor bedrog!
Bidt, waket en maket, dat g’in bekoring
En ’t kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt den vijand tot verstoring,
Al waar’ zijn rijk nog eens zoo sterk bewald!

Dat wij met ginsche heil’ge schaar
Eens vallen voor Hem neer!
Vereend in ’t eewig loflied daar,
Kroont eld Hem aller Heer.
Vereend in ’t eewig loflied daar,
Kroont eld Hem aller Heer.

Het Vers van de Bijbel: Op Zijn kleed en op Zijn dij staat deze
naam: 'Koning van alle koningen en Heer van alle heren.'
Openbaring 19:16 HTB

Het Vers van de Bijbel: Hij dacht even goed na en ging toen
naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Markus. Daar
waren veel christenen bijeen om te bidden. Handelingen 12:12
HTB
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Stromen Van Zegen

Al De Weg Leidt Mijn Heiland

3

Vertaling B.D. Dykstra

Vertaling B.D. Dykstra

Er komen stromen van zegen
Dat heeft Gods Woord ons beloofd,
Stromen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die gelooft.
Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu valen drupp’len reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer.

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
Wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf’len
Die mij voortleidt keer op keer?
Zoet troost en zaal ‘ge vrede,
Heb ik steeds op Zijn bevel.
‘k Weet wat mij hier overkome, Hij maakt alle dingen wel.
‘k Weet wat mij hier overkome, Hij maakt alle dingen wel.

Er komen stromen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn.
Op de valeien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.
Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu valen drupp’len reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer.

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
Troost geeft hij tot in den dood
Als ik zwak ben in beproeving,
Sterkt Hij mij met ’t hemels brood.
Als mijn schreden soms gaan wenk’len
En mijn ziel van dorst versmacht
Geeft Hij mij het levend water En verniewt mijns levenskracht.
Geeft Hij mij het levend water En verniewt mijns levenskracht.

Er komen stromen van zegen,
Zend ons de Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z’ ons voortdurend, O Heer.
Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu valen drupp’len reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer.

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
Door al ’t aardse stormgebruis,
En volkomen vreugde wacht mij
In het zalig Vaderhuis.
Als ‘k mijn kroon, die Hij zal geven,
Aan Zijn voeten nederleg,
Zal mijn lied voor eeuwig wezen: “Jezus leidde m’ al de weg.”
Zal mijn lied voor eeuwig wezen: “Jezus leidde m’ al de weg.”

Het Vers van de Bijbel: Ik zal mijn volk en zijn woningen rond
mijn heuvel zegenen. Er zullen stromen van zegen neerkomen,
want Ik zal de regens niet tegenhouden, maar ze in de normale
jaargetijden laten vallen. Ezechiël 34:26

Het Vers van de Bijbel: Toen de HERE hun enige leider was en
zij geen andere goden aanbaden. Deuteronomium 32:12
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Vom Himmel Hoch da Kommin Her

Neem Mijn Leven, Laat het Heer
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Frances R. Havergal

‘Ik ben een engel van de Heer,
Daal uit de hemel tot je neer
En breng een nieuw en mooi verhaal
Dat ik vertel in mensentaal.
’t Is van een moeder die van nacht
Een kindje kreeg en dankbaar lacht.
’t Is van een kindje, lief en klein,
Dat wil altijd je vriendje zijn.
De Here Jezus is dat kind
Die ieder helpt die Hem bemint,
De Heiland die je droefheid kent
En alles waar je bang voor bent.

Take my life, and let it be,
Consecrated, Lord to Thee;
Take my moments and my days,
Let them flow in ceaseless praise.
Let them flow in ceaseless praise.
Take my hands and let them move,
At the impulse of Thy love;
Take my feet, and let them be,
Swift and beautiful for Thee.
Swift and beautiful for Thee.
Take my voice and let me sing
Always, only for my King;
Take my lips and make them Thine;
They shall be no longer mine.
They shall be no longer mine.
Take my will, and make it Thine,
It shall be no longer mine;
Take my heart, it is Thine own;
It shall be Thy royal throne.
It shall be Thy royal throne.

Het Vers van de Bijbel: Toen zij in Bethlehem waren, moest
Maria bevallen. Zij bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen.
Zij wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, want in
de herberg van het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak
kunnen vinden. Lukas 2:6-7 HTB

Het Vers van de Bijbel: Allen die een blijvende liefde voor onze
Here Jezus Christus hebben, wens ik de genade van God toe.
Efeziërs 6:24 HTB
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Christelijk Krijgslied

Hoor, de Englen Zingen de Eer

Vertaling B.D. Dykstra

Vertaling Jerstijd

Staat op! staat op voor Jezus!
Gij kruisgezanten, strijdt!
Heft hoog Zijn vorstlijk vaandel
Dat het geen schade lijdt.
Van zegetocht tot zege,
Leidt Hij Zijn leger voort,
Tot elke vijand sneve,
En Christus ’t rijk behort.

Hoor, de englen zingen de eer
Van de nieuw geboren, Heer!
Vreed’ op aarde ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
Dat weerklinkt de hemel door,
Zingt met algemene stem
Voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de englen zingen de eer
Van de nieuw geboren Heer!

Staat op! staat op voor Jezus!
Staat enkel in Zijn kracht;
De arm van vleesch zal feilen.
Dat niemand ’t daarvan wacht.
Doet aan Gods wapen rusting
En wakend in gebeen,
Waar plicht roept, of gevaren,
Snelt daar onmid’lijk heen.
Staat op! staat op voor Jezus!
De strijd is toch niet lang,
Thans het rumoer des oologs,
Straks klinkt de zegezang.
Zo iemand overwinne
Een kroon des levens beidt.
Eens met den vorst der eere
Heerst hij in eeuwigheid.
Het Vers van de Bijbel: Onthoud dit: Als je er bij de mensen
openlijk voor uitkomt dat jij en Ik vrienden zijn, zal Ik je aan de
engelen van God voorstellen als mijn vriend. Lukas 12:8 HTB
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Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
Wordt geboren uit een maagd
Op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
Woord dat vlees geworden zijt,
Rassen alle mensen in
In het menselijk gezin.
Hoor, de englen zingen de eer
Van de nieuw geboren Heer!

Het Vers van de Bijbel: “Ere zij God in de hoge”, zongen zij.
“Vrede op aarde bij de mensen die naar Zijn wil leven.”
Lukas 2:14 HTB
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Mijn Geode Herder is de Heer

Vertaling B.D. Dykstra

Based on Psalm 23
To the Tune of He Leadeth Me

Mijn goede Herder is de Heer
Zodat ik nimmer iets ontbeer;
In groene velden rust ik zacht,
Aan stille stromen is Hij mijn wacht.
Hij schenkt verkwikking van ’t gemoed,
Hij leidt mij en bestuurt mijn voet
In sporen der gerechtigheen,
Om Zijnen Naam en wil alleen.
Ai moet ik gaan door donkre daal,
Der schaduwen des doods, ik zal
Niet vreezen want Gij blijft nabij;
Uw stok en staf vertroosten mij.
Mijn tafel dekt Ge, al haat mij elk;
Gij zalft mijn hoofd en vult mijn kelk;
Genade en’t goede volgt gewis
Wien steeds Gods huis tot woning is.

Het Vers van de Bijbel: Hij laat mij uitrusten in een groene
weide en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes. Psalmen
23:2 HTB

Stille Nacht, Heilige Nacht
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Vertaling Johannes Ysserinkhuijsen

Stille nacht, Heilige nacht,
David’s zoon lang verwacht.
Die miljoenen eens zaligen zal,
Wordt geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen heer,
Hij, der schepselen heer.
Hulp’loos kind, Heilig kind,
Dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G’U rijkdom ontzegd,
Werd G’in stro en in doeken gelegd.
Leer m’U danken daarvoor,
Leer m’U danken daarvoor.
Stille nacht, Heilige nacht,
Heil en vree wordt gebracht.
Aan een wereld, verloren in schuld,
God’s belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij d’eer,
Amen, Gode zij d’eer.

Het Vers van de Bijbel: Die nacht kwam een engel van God bij
enkele herders, die buiten in het veld overnachtten en op wacht
zaten bij hun kudde. Door de verschijning van de engel werd de
omgeving in een helder licht gezet. De herders beefden van angst,
maar de engel stelde hen gerust. Lukas 2:8 HTB
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Komm Nu, der Heidenen Heiland

Hoe Vast Eene Grondslag

Vertaling J.W. Schulte Nordholt

Vertaling B.D. Dykstra

Kom tot ons, de wereld wacht.
Heiland, kom in onze nacht,
Licht dat in de nacht begint,
Kind van God, Maria’s kind

Hoe vast eene grondslag, gij heiligen, legt
De Heer voor ‘t geloof in wat ‘t dierbaar Woord zegt.
Wat Zegt Hij nog meer dan aan u is verkond,
Aan u, die in Jezus uw toevlugts-oord vond?

Kind dat uit uw kammer klein
Als des hemels zonneschijn
Op de aarde wordt gesteld,
Gaat uw weg zoals een held.

Vrees niet Ik ben met u, O, zijt niet ontzet:
Want Ik ben uw God, die u steeds weder redt,
Ik sterk u, met Mijn hulp biedt gij wederstand,
Gesteund door gena Mijner machtige hand.

Gij daalt van de Vader neer
Tot de Vader keert Gij weer,
Die de hel zijt doorgegaan
En hemelwaarts opgestaan.

Als door diepe waat’ren Ik u roep te gaan,
Zal smaart met haar golven te hoog nimmer slaan;
Want Ik ben met u, en Ik zegen uw leed,
Wijl ‘K uw diepste droefheid te heiligen weet.
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Uw kribbe blinkt in de nacht
Met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
Waarvoor al het duister zwicht.
Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
Nu en overal altijd,
Nu en tot in eeuwigheid.

Het Vers van de Bijbel: En Christus (A) kreeg een menselijk
lichaam en leefde bij ons hier op aarde. Hij was vol vergevende
liefde en waarheid. Wij hebben gezien hoe groot en machtig Hij
is, de enige Zoon van de hemelse Vader. Johannes 1:14 HTB

Het Vers van de Bijbel: Maar nu, Israël, zegt de HERE, Die u
heeft geschapen: Wees niet bang, want Ik heb u vrijgekocht; Ik
heb u bij uw naam geroepen; u bent van Mij. Jesaja 43:1 HTB
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Elk uur, Elk Ogenblik

Wij prijzen U, God

Vertaling B.D. Dykstra

Vertaling B.D. Dykstra

Elk uur, elk ogenblik,
Steun ik op U,
Uw Woord alleen, O Heer,
Vertroost mij nu.
Mijn ziel heeft U van noode
Elk uur, elk ogenblik
O zegen mij, mijn Heiland!
Tot U kom ik.

Wij prijzen U, God, voor de liefd’ in uw Zoon
Voor Jezus die stierf en die steeg naar den troon.
Halleluja, U zij de eere, halleluja amen,
Halleluja, U zij de eere, wil verlevendigen.

Mijn ziel behoeft Uw hulp,
In vreugde en in pijn,
Wil elke dag, O Heer,
Nabij mij zijn.
Mijn ziel heeft U van noode
Elk uur, elk ogenblik
O zegen mij, mijn Heiland!
Tot U kom ik.
Leer mij Uw wil te doen
Steeds meer en meer;
Wil aan mijn ziel Uw Woord
Vervullen Heer!
Mijn ziel heeft U van noode
Elk uur, elk ogenblik
O zegen mij, mijn Heiland!
Tot U kom ik.
Het Vers van de Bijbel: Ik ben de wijnstok en u bent de ranken.
Als u dicht bij Mij blijft en Ik blijf in u, brengt u veel vrucht
voort. Want zonder Mij kunt u niets doen. Johannes 15:5 HTB
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Wij prjzen U, God, voor het licht van Uw geest;
Hij toond’ ons deal Heiland, waar het nacht was geweest.
Halleluja, U zij de eere, halleluja amen,
Halleluja, U zij de eere, wil verlevendigen.
All’ ere en lof, dat het Lam werd geslacht,
Dat zonde wou dragen en reiniging bracht.
Halleluja, U zij de eere, halleluja amen,
Halleluja, U zij de eere, wil verlevendigen.
Verlevendig ons; vul met liefd’ elk hart, Heer;
Stort vuur uit de hoogte in elke ziel neer.
Halleluja, U zij de eere, halleluja amen,
Halleluja, U zij de eere, wil verlevendigen.

Het Vers van de Bijbel: “HERE, ik heb van Uw roemruchte
daden gehoord en ben met ontzag vervuld voor wat U gaat doen.
Laat Uw daden herleven in deze tijd, maak Uw kracht openbaar.
Al bent U toornig geworden, vergeet niet medelijden te hebben!”
Habakuk 3:2 HTB
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Lof zij de Heer, de Almachtige

Jezus, Houd Mij Nabij ‘t Kruis

Vertaling Jan Wit

Vertaling B.D. Dykstra

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Last ons naar harte lust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
Psalm zingt de heilige naam,
Looft al wat ademt de Here.

Jezus, houd mij nabij ‘t kruis,
Waar ik volle stromen,
Vrij voor allen, heelend van
Golgotha zie komen.
In het kruis, in het kruis,
Zal ik immer roemen
Tot mijn blijde ziel de rust,
Vindt aan gindsche zoomen.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
Heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
Zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
Dagelijks heeft Hij u Kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
Die toto zijn kind u verhief,
Ja, Hij beschikt u ten leven.
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Nabij ’t kruis, al beeft mijn ziel
Vond ik g’na en liefde;
Toen de held’re morgenster,
’t donker om mij kliefde.
In het kruis, in het kruis,
Zal ik immer roemen
Tot mijn blijde ziel de rust,
Vindt aan gindsche zoomen.

Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
Lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
Aan wat zijn almacht vermag,
Die u met liefde bejegent.

Nabij ’t kruis, waak, wacht, vertrouw,
Hoop ik te allen tijde
Tot ik sta op ’t gouden strand
Aan de overzijde.
In het kruis, in het kruis,
Zal ik immer roemen
Tot mijn blijde ziel de rust,
Vindt aan gindsche zoomen.

Het Vers van de Bijbel: Prijs Hem om de geweldige dingen die
Hij heeft gedaan. Prijs Hem omdat Hij zo geweldig groot is!
Psalmen 150:2 HTB

Het Vers van de Bijbel: Wat mijzelf betreft, ik zal alleen maar
hoog opgeven van onze Here Jezus Christus, Die aan het kruis
gestorven is. Samen met Hem is de wereld voor mij dood en ben
ik voor de wereld gestorven. Galaten 6:14 HTB

10

Jezus Zal Heersen Waar de Zon

Voorwarts, Christen Strijders
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Vertaling J.W. Schulte Nordholt

Vertaling B.D. Dykstra

Jezus zal heersen waar de zon
Gaat om de grote aarde om,
De maan zijn lichte banen trekt,
Zover het verste land zich strekt.

Voorwarts, Christen strijders, Drukt uws Konings spoor,
Met Zijn heil ‘ge kruisvaan, Gaat ons Jezus voor.
Weest voor Zijn bevelen, Wat u dreig nooit door,
Toont, hoe bang ’t u worde, In Zijn Woord geloof.
Voorwaarts, Christen strijders, Drukt uws Konings spoor;
Met zijn Heil’ge kruisvaan, Gaat ons Jezus voor.

Het lied in alle talen zal
Zijn liefde loven overal,
En uit de kindermond ontspringt
De lofzang die zijn naam omringt.
Zijn rijk is volle zaligheid,
Wie was gevangen wordt bevrijd
Wie moe was komt tot rust voor goed,
Wie arm was leeft in overvloed.

’t Was Zijn woord bij ’t scheiden, Volg mij onvervaard,
Ook u wordt verdrukking, Smaadheid niet gespaard,
Maar Ik heb verwonnen, ’s Werelds vorst, Zijn macht
Zal uw trouw beproeven, Waakt! strijd in Mijn kracht.
Voorwaarts, Christen strijders, Drukt uws Konings spoor;
Met zijn Heil’ge kruisvaan, Gaat ons Jezus voor.

Laat loven al wat adem heeft
De koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
Stem met het lied der englen in.

Voorwaarts, opwaarts, broeders, Werpt zijn sterkte neer,
Velt wie tegen streven, ’t Geldt Uws Konings eer.
Hij heeft overwonnen, Heerst op Vaders troon,
Strijd volhardt ten einde, ’t Geldt Zijn eer, uw kroon.
Voorwaarts, Christen strijders, Drukt uws Konings spoor;
Met zijn Heil’ge kruisvaan, Gaat ons Jezus voor.

Het Vers van de Bijbel: Laat hem heersen van oost tot west en
van noord tot zuid. Psalmen 72:8 HTB

Het Vers van de Bijbel: Neem, als een goed soldaat van Jezus
Christus, je deel van het lijden op je, net als ik. 2 Timotheüs 2:3
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Lieflijk Stadje Bethlehem

Gelovig Blijkt Mijn Oog

Vertaling B.D. Dykstra

Vertaling B.D. Dykstra

O lieflijk stadje Bethlehem, Hoe rustig sluimert gij!
Hoog boven uwen diepen slaap,
Gaan sterren stil voorbij.
Doch in uw duistre straten
Straalt heden ’t eewig licht;
De hoop, de vrees, al d’ eeuwen door, Is thans naar u gericht.

Gelovig blijkt mijn oog
Naar Golgotha om hoog; God en heiland.
Neem mijne smeeking aan; Delg al mijn booze daan;
Ik geef mijzelf voortaan, In Uwe hand.

Maria baarde Jezus, Daar boven in dien nacht,
Als sterv’ling slaapt, houdt ’t englenheir
In wondre liefde wacht.
Vermeldt dit Kind, O sterren,
Dat heilig werdt gebaard:
En zingt aan God den Konging lof, En vree den mensch op aard.
Hoe stil daaalt toch, hoe zachtkens, Die wondre gave neer.
Zo stil schenkt God in ’s mensen hart
Des hemels zegen weer.
Geen oor hoort hoe Hij nadert,
Maar bij al ’s werelds leed,
Is ’t nog de dierbre Christus die, Noch ’t needrig harte treedt.
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Uwe gena verrijkt
Met kracht als ’t hart bezwijkt; Schenk Gij mij moed.
Want ook voor mij stierft Gij, Dat dan de liefd in mij
Rein, warm, bestendig zij, In levensgloed.
Terwijl ik dolend treed
Omringd van ’s levens leed, O leid Gij mij
Schep licht uit duisternis; Vertroost in droefenis
Dat ik het spoor niet mis, Aan Uwe zij.

O heilig King van Bethlehem! Daal tot ons in den Geest,
Werp zonde uit en wordt in ons
Herboren in dit feest.
Zo vaak bij ’t Kerstfeest d’ Engle
Het groot blij heil vertell’,
O kom bij ons, en blijf bij ons, Gij God, Immanuel!
Het Vers van de Bijbel: God zal Zijn volk prijsgeven aan hun
vijanden totdat zij, die zwanger is, een kind ter wereld heeft
gebracht. Dan zullen de overgebleven ballingen van Juda met hun
broeders uit Israël terugkeren naar hun eigen land. Micha 5:2 HTB

Het Vers van de Bijbel: Laat de hele wereld zich, wanneer het
om verlossing gaat, tot Mij wenden. Want Ik ben God; er bestaat
geen andere God. Jesaja 45:22 HTB
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Nader Bij God den Heer

Dankt Nu Allen God

Vertaling B.D. Dykstra

Vertaling Jan Wit

Nader bij God den Heer, Nabij mijn Heer!
’t Kruis dat mij neder drukt, Verheft mij weer.
Nog zing ik als weleer; Nader bij God den Heer!
Nader bij God den Heer! Nabij mijn Heer.

Dankt, dankt nu allen God
Met hart en mond en handen,
Die grote dingen doet
Hier en in alle landen,
Die ons van kindsbeen aan,
Ja, van de moederschoot,
Zijn vaderlijke hand
En trouwe liefde bood.

Daar rijst een ladder die, Hemelvaarts lijdt.
’t is al wat Gij mij Zendt, Barmhartigheid.
Engelen nooden teer; Nader bij God den Heer!
Nader bij God den Heer! Nabij den Heer.
Blij heeft’t ontwaakt gemoed, Uw lof ontvoud;
Uit steen der smarten wordt, Bethel gebouwd.
Door ’s levens wee nog meer, Nader bij God den Heer!
Nader bij God den Heer! Nabij den Heer.
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Die eeuwig rijke God
Moge ons reeds in dit leven
Een vrij en vrolijk hart
En milde vrede geven.
Die uit genade ons
Behoudt te allen tijd,
Is hier en overal
Een helper die bevrijdt.
Lof, eer en prijs zij God
Die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
Moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
Gaf het verleden blijk,
Het heden zingt zijn eer,
De toekomst is zijn rijk.

Het Vers van de Bijbel: Ik heb gezien wat zij doen, maar toch
zal Ik hen genezen! Ik zal hen leiden en troosten, hen helpen met
berouw hun zonden te belijden. Vrede, vrede voor hen, dichtbij en
veraf, want Ik zal hen allemaal genezen. Jasaja 57:18-19 HTB

Het Vers van de Bijbel: Met de hulp van Jezus zullen wij God
altijd blijven eren; en ons offer aan God is dat wij openlijk voor
Jezus uitkomen. Hebreeën 13:15 HTB

