
Tekst & muziek: Jan Visser
© Mirre Produkties

(OTH 549)

U BENT MACHTIG 

U bent machtig, U bent groot,
U bent zo geweldig sterk,
machtiger dan een koning

of een president.
U bent machtig, U bent groot,

U bent zo geweldig sterk.
U bent de allerbeste,

U bent die U bent.

U bent de God van hemel en aarde,
de God van het heelal,

de God die alles weet en ziet,
ja, U bent overal.

U bent mijn Vader in de hemel,
ver weg en toch dichtbij,

want door Uw Heilige Geest
woont U in mij

U bent machtig,…..

U bent de God van trouw en van liefde,
de God die eeuwig leeft,

de God die zelfs Zijn eigen Zoon
voor ons gegeven heeft.

Dit goede nieuws wil ik vertellen,
ver weg en ook dichtbij,

en ook al valt dit soms niet mee,
U bent bij mij!

U bent machtig,…..
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(THEMAPSALM)

PSALM 25  
(Oude psalmberijming)

2. HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
door Uw woord en Geest bekend.

Leer mij, hoe die zijn gelegen,
en waarheen G' Uw treden wendt.

Leid mij in Uw waarheid, leer
ijv'rig mij Uw wet betrachten.

Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k blijf U al den dag verwachten.

7. Gods verborgen omgang vinden
zielen waar Zijn vrees in woont.

't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,
naar Zijn vreêverbond, getoond.
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten.
Hij die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

(Nieuwe psalmberijming)

2. HEER, leer mij Uw waarheid kennen
en Uw onderwijs verstaan.

Laat mij aan Uw wegen wennen,
help mij in Uw spoor te gaan –
God, U bent het die mij redt.
Hele dagen, hele nachten
ben ik hoopvol in gebed:

altijd blijf ik U verwachten.

6. Wat een wonder mag dit heten:
God laat ieder die Hem dient

Zijn verbondsgeheimen weten.
Hij beschouwt hem als een vriend.

Op de HEER richt ik mijn blik;
door Zijn trouw laat ik mij leiden.

Als ik vastraak in een strik,
zal Hij mij opnieuw bevrijden.


