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PDC-184 Dumnezeu să fie cu noi toţi
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Refren

1    Dumnezeu să fie cu noi toţi,
Pân'l-a noastră revedere.
Har şi pace şi putere
Să ne dea Isus Cristos la toţi!

    Refren:
    Sus în cer! În cer! Sus în cer!
    Ne vom revedea cu toţi în cer!
    Sus în cer! În cer! Sus în cer!
    Dumnezeu să fie cu  noi toţi!

2    Dumnezeu să fie cu noi toţi,
Aripa-I să ne umbrească,
Mana-ascunsă şi cerească
Să ne dea Isus Cristos la toţi!

3    Dumnezeu să fie cu noi toţi,
Să luptăm cu stăruinţă!
Biruinţă prin credinţă
Să ne dea Isus Cristos la toţi! 

Andantino

B+334 
1    Domnul vă binecuvânteze,
În sfatul Lui să vă ţină,
În turma Lui să puteţi sta,
Domnul vă binecuvânteze.

    Refren:
    Până când ne-om vedea
    Şi'naintea Lui vom sta;
    El cu noi să fie 
    Până iarăşi ne-om putea vedea.

2    Domnul vă binecuvânteze,
Sub aripa Lui vă poarte,
Pâinea vieţii v-o deie,
Domnul vă binecuvânteze.

3    Domnul vă binecuvânteze,
Nori grei dacă se ridică,
Braţul Lui să vă scutească;
Domnul vă binecuvânteze.



P-444 Dumnezeu să fie cu voi toţi

1    Dumnezeu să fie cu voi toţi,
Pân' la-a noastră revedere;
Har şi pace şi putere
Să ne dea Isus Cristos la toţi!

    Refren:
    Sus în cer, în cer, sus în cer
    Ne vom revedea cu toţi în cer;
    Sus în cer, în cer, sus în cer
    Dumnezeu să fie cu  voi toţi.

2    Dumnezeu să fie cu voi toţi,
Aripa-I să vă umbrească,
Mana-ascunsă şi cerească,
Să vă dea Isus Cristos la toţi!

3    Dumnezeu să fie cu voi toţi,
Când v-ameninţă furtuna,
Vă păzească cu-a Lui mână
Domnul nost'  Isus Cristos pe toţi!

4    Dumnezeu să fie cu voi toţi,
Să-L urmaţi cu hotărâre;
Biruinţă şi iubire
Să vă dea Isus Cristos la toţi! 
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