
2. Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest,  
met alwie overwonnen,  
alwie zijn trouw geweest.  
Bewijs ons Uw genade,  
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van Uw daden,  
in tijd en eeuwigheid.  
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1. De ware kerk des Heeren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van Zijn verbond, 
dankt aan Zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar Zijn dienstmaagd om. 
 

1. Neem, Isrels Herder, neem ter oren; 
Die Jozefs kroost, door U verkoren, 
Als schapen gunstig hebt geleid; 
Die enen troon van heiligheid 
U tussen cherubs hebt gesticht; 
Verschijn weer blinkend met Uw licht. 
 

 
1.Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die een in wezen zijt. 
 
2.Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
al Uwe eng'len, onvolprezen Heer. 
 
3.Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in Uw luister, 
een en al vuur en liefde en majesteit. 
 
4.Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die een in wezen zijt. 
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Jeugdvereniging Hagestein 

Psalm 80: 1 en 11 

Heilig, heilig, heilig 

11. Behoud ons, HEER der legermachten, 
Zo zullen w' ons voor afval wachten; 
Zo knielen w' altoos voor U neer. 
Getrouwe Herder, breng ons weer; 
Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht 
Van Uw vertroostend aangezicht. 
 



2.Lam van God, 
Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, geef vrede, 
Heer, geef vrede overal, 
Heer, geef vrede overal. 
 

1.Lam van God,   ) 
Lam van God,   ) 
dat de zonde der wereld draagt. ) 
Heer, ontferm U,   ) 
Heer, ontferm U over ons,  )  
Heer, ontferm U over ons.  ) 2x 

1.Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 
 
2.Als ik daar in Zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 

1.Ga met God en Hij zal met je zijn  
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2.Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3.Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 

Agnus Dei 

Genade, zo oneindig groot 

Ga met God en Hij zal met je zijn 


