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COR-027  Veniţi cântaţi că Dumnezeu (Hai să cântăm cu toţi în cor) 
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1    Veniţi, cântaţi, că Dumnezeu mult ne-a iubit,
Săltaţi cu toţi de harul Său, că ne-a iubit.
Din somnul morţii vă sculaţi, Mila'ndurarea Lui cântaţi,
Întunericul a trecut,  El ne-a iubit.

    Refren:
    El ne-a iubit, El ne-a iubit 
    Veniţi cântaţi că Dumnezeu  mult ne-a iubit.

2    Vestiţi lumii că Dumnezeu mult ne-a iubit
S-a pogorât din cerul Său, că ne-a iubit.
Vedeţi Isus ne-a cercetat, Şi pentru noi moarte-a răbdat
Suntem scăpaţi Aleluia, El ne-a iubit.

3    Cântaţi Lui voi care-L urmaţi, că v-a iubit,
Mila Lui mare s-o gustaţi, că v-a iubit.
Căci El este Soarele nost' Scutul nost' şi bun adăpost
El e Mântuitorul nost, El ne-a iubit.

SATB
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1    Hai să cântăm cu toţi, în cor: ,,Domnul e bun!"
El e un Tată iubitor: ,,Domnul e bun!"
Voi însă, cei pierduţi, sculaţi! 
Sufletul vostru vi-l scăpaţi!
Mâna-i întinsă apucaţi: ,,Domnul e bun!"

    Refren:
    Domnul e bun! Domnul e bun!
    Hai să cântăm cu toţi în cor:
    ,,Domnul e bun!"

2    Spunem la toţi cei rătăciţi: ,,Domnul e bun!"
Nu'ntârziaţi, la El veniţi!  ,,Domnul e bun!"
El pentru voi din cer veni, 
Moarte pe cruce suferi,
Prin moarte El ne izbăvi: ,, Domnul e bun!"

3 Voi, care L-aţi primit, strigaţi: ,,Domnul e bun!"
Cât e de sfânt şi bun gustaţi: ,,Domnul e bun!"
El ne-a iubit pe noi întâi,
El este scutul alor Săi,
El ne păzeşte pe-orice căi: ,,Domnul e bun!"


