
Digitale Sing-in

V r e d e o v e r  I s r a ë l !
(Ps 125 : 5)
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'Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: "Aan 
uw nageslacht zal Ik dit land geven"



Abraham 
verlaat je 
land

Abraham, Abraham, 

verlaat je land, verlaat je stam. [2x]
Abraham, je moet gaan wonen
in het land dat Ik zal tonen.
Tel de sterren in de nacht:
zo groot wordt jouw nageslacht!

Abraham, Abraham,

verlaat je land, verlaat je stam! (2x)

Ik zal jou Mijn zegen geven,

je geleiden allerwegen,

en de volkeren tezaam

vinden zegen in jouw naam

Abraham, Abraham,

verlaat zijn land, verlaat zijn stam! (2x)

Met een woord gaat hij het wagen.

Zonder verder iets te vragen

staat hij op en gaat op reis,

langs de weg die God hem wijst.



Ik ben de HEERE, uw God,..



Israël, 
verheug u 
in uw 
maker

Israël, verheug u in uw maker,

kinderen van Sion

juich nu met uw Koning;

Israël, de Heer is uw Bewaker,

Hij is als de muren

van een sterke woning.

Halleluja! Halleluja!

Halleluja! Halleluja!



Israël, 
verheug u 
in uw 
maker

Israël, verheug u in de Here,

Hij heeft uw land met liefde overgoten;

Israël, u zult met Hem regeren,

dat is de luister van zijn gunstgenoten.

Halleluja! Halleluja!

Halleluja! Halleluja!



Israël, 
verheug u 
in uw 
maker

Israël, verheug u in uw maker,

kinderen van Sion

juich nu met uw Koning;

Israël, de Heer is uw Bewaker,

Hij is als de muren

van een sterke woning.

Halleluja! Halleluja!

Halleluja! Halleluja!

Halleluja!



Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan 
met hen die u liefhebben
(Ps 122)



Psalm 122 : 1

Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga met ons en doe als wij."
Jeruzalem, dat ik bemin,
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor 's 
Bouwheers kunstwerk groeten.



Psalm 122 : 2

De stammen, naar Gods naam genoemd,
Gaan derwaarts op; waar elk zich buigt
Naar d' ark, die van Gods gunst getuigt;
Waar elk Zijn naam belijdt en roemt;
Want d' achtb're zetel van 't gericht
Is daar voor Davids huis gesticht;
De rechterstoelen staan daar binnen.
Bidt, met een algemene stem,
Om vrede voor Jeruzalem.
Het ga hun wèl, die u beminnen.



J e r u z a l e m  s t a d  v a n  
G o u d



Stad van goud

Daar in de heuvels van Judea
na jarenlange strijd
daar luiden klokken in de verte
de stem der eeuwigheid
Een pad van stenen, haast versleten
daar trok de tijd voorbij
Een muur waar mensen staan te bidden
opdat het vrede zij

Jeruzalem, o stad van goud 
voor eeuwig jong, al ben je oud
‘k zal jou mijn leven nooit vergeten
jij bent van mij
Jeruzalem, o stad van goud
voor eeuwig jong, al ben je oud
en in mijn hart heb ik geweten eens kom 
je vrij



Stad van goud

De weg naar Jericho ligt open
door ’n bloeiende woestijn
Het wonder dat daar eens gebeurde
zal steeds mijn lichtpunt zijn
O gouden stad, wil mij vergeven
mijn lofzang is maar klein
Jeruzalem je bent mijn leven
en zal dat altijd zijn

Jeruzalem, o stad van goud 
voor eeuwig jong, al ben je oud
‘k zal jou mijn leven nooit vergeten
jij bent van mij
Jeruzalem, o stad van goud
voor eeuwig jong, al ben je oud
en in mijn hart heb ik geweten eens kom 
je vrij



Onze hulp is in de Naam van de HEERE, 
Die hemel en aarde gemaakt heeft.



Psalm 124 : 
1 en 4

Dat Israël nu zegge, blij van geest:
Indien de HEER, die bij ons is geweest,
Indien de HEER, die ons heeft bijgestaan,
Toen 's vijands heir 
en aanval werd gevreesd,
Niet had gered, wij waren lang vergaan.

W' ontkwamen haast 
des vogelvangers net,
Den lozen strik, tot ons bederf gezet;
De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt.
De HEER is ons tot hulp op ons gebed;
Die God, die aard' en hemel heeft 
gemaakt.



Want daar gebiedt de HEERE de zegen 
en het leven tot in eeuwigheid.
(Ps 133)



Hineh ma 
tov uma nayim

(Ps 133)

Hineh ma tov uma nayim
Shèvet achim cham yachad

Hineh ma tov uma nayim
Shèvet achim cham yachad

Hineh ma tov
Shèvet achim cham yachad

Hineh ma tov
Shèvet achim cham yachad

Vertaling:

Komt, ziet hoe goed

en hoe lieflijk het is,

als broeders tezamen wonen

נעיםומהטובמההנה



Heilig! Heilig! Heilig is de 
Heer van de hemelse legers



Heilig, 
heilig, 
heilig

Kadosh, kadosh, kadosh
Kadosh, kadosh, kadosh.
Adonai Elohim, tz’ vaoth,
Adonai Elohim, tz’ vaoth.

Asher hayah v’ hoveh v’ yavo!
Asher hayah v’ hoveh v’ yavo!

קדוש ,קדוש ,קדוש



Heilig, 
heilig, 
heilig

Heilig, heilig, heilig.
Heilig, heilig, heilig
is de Heer onze God,
de Almachtige,
is de Heer onze God,
de Almachtige,

die was en die is
en die komen zal,
die was en die is
en die komen zal.
die was en die is
en die komen zal,
die was en die is
en die komen zal.

קדוש ,קדוש ,קדוש



In die tijd 
zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE 
noemen



De heilige stad

Terwijl ‘k eens lag te slapen,
kreeg ik een schone droom.
Ik was in ’t oud Jeruzalem,
‘k stond aan de Tempelzoom.
Ik hoorde kind’ren zingen,
een lied vol blijde klank.
En ’t was als paarden engelen,
zich juichend aan hun zang.
En ’t was als paarden engelen,
zich juichend aan hun zang.

Jeruzalem, Jeruzalem,
zing uwe vorst ter eer,
’t hosanna in de hoge,
’t hosanna voor uw Heer.



De heilige stad

Doch eensklaps werd het alles,
zo donker om mij heen.
Het kinderkoor verstomde
en de eng’lenschaar verdween.
Ik zag een kruis verrijzen, 
toen werd het plots’ling nacht
en klonk van gindse heuveltop,
een stem, het is volbracht.
En klonk van gindse heuveltop,
een stem, het is volbracht

Jeruzalem, Jeruzalem!
Gij die uw Vorst veracht!
Hosanna in de hoge
hosanna, 't is volbracht!



De heilige stad

En verder zag ‘k een ander beeld,
doch nu vol heerlijkheid,
een stad die als een bruid versierd,
haar koning wachtend beidt.
‘k Zag straten van het zuiverst goud,
door d’ open paar’len poort,
miljoenen gingen uit en in,
geen wanklank werd gehoord.
Maar onder harp en cymbelspel,
juicht mens en eng’lenstem,
tot eer van God en van het Lam, 
in ’t nieuw Jeruzalem.
Tot eer van God en van het Lam,
in ’t nieuw Jeruzalem.

Jeruzalem, Jeruzalem,
nu is voorbij uw strijd.
Hosanna in de hoge,
hosanna in eeuwigheid.
Hosanna in de hoge,
hosanna in eeuwigheid.



En zij zullen u noemen: Stad van de HEERE het 
Sion van de Heilige van Israël



Geef vrede, 
Heer, geef 
vrede,

Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.



Geef vrede, 
Heer, geef 
vrede,

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven,
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn



Geef vrede, 
Heer, geef 
vrede,

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
Uw vrede wint de strijd!



Zie ik maak alle dingen nieuw



Lichtstad 
met uw 
paarlen 
poorten

Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem



Lichtstad 
met uw 
paarlen 
poorten

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem



Lichtstad 
met uw 
paarlen 
poorten

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem


