
Liederen voor het 
Avondgebed donderdag 2 juli 2020 

 
Op Toonhoogte lied 323 “O grote God die liefde zijt” 
 
1. O grote God die liefde zijt, 

Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 

 
2. Maak ons volbrengers van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 

 
3. Leer ons het goddelijk beleid 

der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 

 
4. Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

 
Psalm 147 vers 1, 2 en 3 
 
1. Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen; 

Hoe goed is 't, onzen God te prijzen! 
't Betaamt ons, psalmen aan te heffen, 
Die lieflijk zijn, en harten treffen. 
De HEER wil ons in gunst aanschouwen; 
Hij wil Jeruzalem herbouwen; 
Vergâren en in vreê doen leven, 
Hen, die uit Isrel zijn verdreven. 



 
2. Hij heelt gebrokenen van harte, 

En Hij verbindt z' in hunne smarte, 
Die, in hun zonden en ellenden, 
Tot Hem zich ter genezing wenden. 
Hij telt het groot getal der starren, 
Die 't scherpst gezicht op aard' verwarren. 
Hij roept dat talloos heir te zamen, 
En noemt die alle bij haar namen. 

 
3. Zeer groot is onze HEER, vol krachten; 

Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten, 
Daar Zijn verstand, nooit af te meten, 
Ver overtreft al wat wij weten. 
Zachtmoedigen wil Hij bewaren, 
Hij houdt ze staand' in hun gevaren; 
Maar goddelozen doet Hij bukken, 
Bezwijken onder d' ongelukken. 

 
Op Toonhoogte lied 333 “Ooit komt er een dag”. 

1. Ooit komt er een dag 
dat de hemel openbreekt  
en de doden zullen opstaan 
Ooit komt er een dag 
dat U terug komt op een wolk 
en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon 

 
Refrein: 
Tot aan die dag  
wil ik weten wie U bent 
Wil ik leven dicht bij U  
en mij geven in aanbidding. 
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt 
en Uw woorden tot mij nemen  
als een kostbaar geschenk 
Tot aan die dag! 

 
2. Ooit zal het zo zijn 

dat we leven in een stad 
waar geen pijn en geen verdriet is. 
Ooit zal het zo zijn 
als we komen in die stad 
dat de Vader onze tranen wist 
(Refrein) 

 
Ik verlang zo naar die dag  
dat ik neerkniel aan uw voeten  
en ik u mag herkennen aan uw stem. 
als we samen hand in hand 
het hemels paradijs betreden,  
zal ik eeuwig mogen zijn waar u bent 
(Refrein 2x) 


