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liedteksten

Hineh Lo Janoem
Zie, H slaapt niet

Refrein
Hineh lo janoem, Hineh lo janoem
veelo jeshan shomer Jisrael
Hineh lo janoem, Hineh lo janoem
veelo jeshan shomer Jisrael
Couplet
Esa eynai el he hariem
me'ajin yavo ezri
Ezri me'Adonai oseh
shamayim va'aretz
Esa eynai el he hariem
me'ajin yavo ezri
Ezri me'Adonai Yeshua ti
Refrein
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Hineh Lo Janoem
Zie, H slaapt niet
Couplet
Bridge
Al jitein lamot raglecha, al yanum shomreicha
Al jitein lamot raglecha, al yanum shomreicha
Refrein
Vertaling:
Zie, H die Israël bewaart
Zal niet sluimeren of slapen.
Ik zal m n ogen opheffen naar de bergen.
Waar komt m n hulp vandaan?
M n hulp komt van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
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Groot is Uw trouw
Groot is Uw trouw, o Heer m n God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer b U
Ben ik ontrouw, G bl ft immer Dezelfde
die G steeds waart, dat bew st G ook nu
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer
iedere morgen aan m weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt G gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer, aan m betoond
G geeft ons vrede, vergeving van zonden
en Uw nab heid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag, bl de hoop voor de toekomst
G geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer
iedere morgen aan m weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt G gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan m betoond

Kadosh Ata
Lefaneicha Ani mishta, chaveh al birkai
Noten lecha samchut, al kol yamai
Ahalel Otcha lanetzach ki Ata Adonai
Ata levadcha Yeshua simchat chayay
Refrein
Kadosh, kadosh, kadosh Ata
Kadosh, kadosh, Ata
Kadosh, kadosh, kadosh Ata
Kadosh, kadosh, Ata
I worship before You Lord, I'm down on my knees
Giving You all my days, my God and my King
I will praise You forever Lord, for You are Adonai
You alone Yeshua are the joy of my life
Refrein
Vertaling:
Ik aanbid U Heere, ik ben op m n knieën
Ik geef U al m n dagen, m n God en m n Koning,
Ik zal U voor alt d pr zen Heere, want U bent Adonai
Jezus, U alleen bent de vreugde van m n leven

Israël-medley
Als God Z n stem doet horen in Israël
Dan zien w al Z n luister en macht.
Kom naar de heilige berg van God.
Zing dit feestlied in de nacht.
Refrein:
H 's de Machtige van Israel
De Machtige van Israel
Z n stem wordt gehoord
In de sterkte van z n woord.
De Machtige van Israel.
Dan toont H Z n kracht
En de blinden zullen zien.
De doven verstaan Z n stem.
De tong van de stomme
Zal zingen in de nacht.
De lamme zal dansen voor Hem.
Refrein
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Israël-medley
De dorre woest n zal gaan
Bloeien als een roos.
De wildernis jubelt en lacht.
Spreek tot het hart
Van wie moe is en bang:
Wees sterk!
De Heer vernieuwt uw kracht!
Refrein
De woest n zal bloeien als een roos
en de steppe zal jubelen en juichen,
want het levend water van Gods Geest
Maakt dorstig land tot waterbronnen.
Refrein:
Sta op Sion en juich,
Want de Heere heeft u verlost;
want de lamme zal springen als een hert
en de stomme zal jubelen en juichen
Lailai…
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Israël-medley
Couplet (2x):
Ki lo yitosh Ki lo yitosh Adonai
Ki lo yitosh Hashem Amo
Ki lo yitosh Adonai Amo
Nachalat o Lo ya’azov
Refrein (2x):
Adonai Hoshi’ah Hamelech ya’anenu
Adonai Hoshi’ah Hamelech ya’anenu
Hamelech ya’anenu ve yom koreinu
Couplet (2x)
Refrein 2x
Hamelech ya’anenu ve yom….
Hamelech ya’anenu ve yom….
Hamelech ya’anenu ve yom koreinu
Vertaling:
God zal Z n volk niet verstoten
Noch zal H Z n erfenis verlaten
Red, Heere, moge de Koning ons antwoorden
Moge de Koning ons antwoorden
als we tot Hem roepen
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Vehi She'amda
Vehi she’amda lavoteinu
Vehi she’amda lavoteinu velanu
Shelo echad bilvad omad aleinu lechaloteinu
Omad aleinu lechaloteinu
Vehakadosh baruch hu matzileinu
Matzileinu miyadam
Vehakadosh baruch hu matzileinu
Matzileinu miyadam
Vertaling:
Dit is wat onze voorvaderen en ons doet overleven
Dit is wat onze voorvaderen en ons doet overleven:
de belofte
Want het is niet één v and
Die tegen ons opstond om ons te vernietigen
Maar de Heilige, gezegend is H ,
redde ons van hun hand

Om de eer
van Uw Naam
Steden lagen in puin
Maar worden herbouwd
De straten z n weer gevuld
Met mensen jong en oud
W ngaarden brengen weer vruchten voort
Het land ontwikkelt zich snel
Uw hand wordt zichtbaar
In Israël
Mensen keren terug
Terug naar hun land
Uit verre landen vandaan
Verzameld door Uw hand
En eeuwen lang zwierven z ver van huis
Maar nu zien w het hersteld
Uw trouw wordt zichtbaar
In Israël
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Om de eer
van Uw Naam
Refrein:
U doet alles wat U heeft beloofd
Om de eer van Uw naam
En de wereld zal zien dat U leeft
Als U doet wat U gesproken heeft
En Uw woord is levend vandaag
En zal bl ven bestaan
U bl ft trouw aan Uw woord
Om de eer van Uw naam
Harde harten van steen
Worden weer zacht
Uw Geest maakt levend en nieuw
U geeft de zwakke kracht
Vrede zal komen van U alleen
Al is de str d nu nog fel
Uw kracht wordt zichtbaar
In Israël
Refrein
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Jeruzalem van goud
De heldere lucht boven de bergen
De geur van cederhout
Wordt door de zachte wind gedragen
Daar op die stad van goud
De stenen liggen koud te rusten
Z zien al eeuwenlang,
hoe mensen deze stad begeren
De pelgrim droomt hiervan
Refrein
Jeruzalem, o stad van goud
De stad die God herstelt en bouwt
Ik zal jou nooit, nee, nooit vergeten
J bent van m
Het water stroomt weer uit de bronnen
De pleinen z n gevuld
Je hoort de sjofar b de tempel,
hier wordt Gods Woord vervuld
Kom neem van hier de weg nu oostwaarts,
richting de Dode Zee
Langs Jericho daar in de verte,
dalen we af, daarheen

1/2

Jeruzalem van goud
Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich Ani kinor
Oh, er z n er veel die jou bezingen
Ik ben maar één van hen
Toch wil ook ik m n liefde tonen,
aan jou met hart en stem
Als ik je naam hoor, ga ik stralen,
oh, mooiste woonstad ooit
Ik mag m n rechterhand vergeten,
maar jou vergeet ik nooit
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God is good
Refrein:
God is good, all the time
He put a song of praise in this heart of mine
God is good, all the time
Through the darkest night, His light will shine
God is good, God is good
If you're walking through the valley
And there are shadows all around
Do not fear, He will guide you
He will keep you safe and sound
He has promised to never leave you
Or forsake you, and His word is true
We were sinners and so unworthy
Still for us He chose to die
Filled us with His Holy Spirit
Now we can stand and testify
That His love is everlasting
And His mercies, they will never end
Though I may not understand
All the plans you have for me
My life is in your hands
And through the eyes of faith I can clearly see

Hallelu et Adonai
Kol gojiem
Shabe-choe hoe
kol Ha oemiem
Ki gavar aleinoe chasdo
Ve emet Adonai le olam
Hallelu halleluja
Hallelu halleluja
Hallelu halleluja
Vertaling:
Halleluja!
Looft en pr s Adonai,
alle natiën,
verhoog Hem
alle volken.
Geweldig is Z n genade
voor ons,
en Gods waarheid houdt
eeuwig stand.
Halleluja! Pr st Hem!

Heer van de
eeuwigheid
Heer van de eeuwigheid
laat ons Uw glorie zien.
Heer over hemel en aard,
God van Israël.
Kom in Uw w sheid en macht,
vol van Uw glorie en kracht.
Hoor naar de roep van ons hart,
toon Uw heerl kheid
En ieder zal U zien
Die komt in majesteit.
Refrein
Adonai, Adonai,
dan buigt elke knie
voor de hoogste Heer.
Adonai, Adonai,
dan juicht elke tong:
U alleen bent Heer!
Adonai.
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Heer van de
eeuwigheid
Zie Jeruzalem wacht,
heft haar lofzang omhoog,
alle poorten zien uit
naar de dag dat U komt.
En hoor hoe Sion zingt:
gezegend H die komt.
Refrein
U bent Heer over al wat leeft,
U bent Heer over al wat leeft.
En hoor hoe Sion zingt:
gezegend H die komt.
Refrein
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Bedankt
voor het k ken!
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