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zondag 11 april 2021 

81         Jubel God ter eer                                                                   

Psalm 81 

1. Jubel God ter eer,                                                                                  

Hij is onze sterkte!                                                                          

Juich voor Israëls Heer,                                                                         

stem en tegenstem                                                                

springen op voor Hem                                                                     

die ons heil bewerkte. 

4. God heeft ons gezegd                                                                               

nooit gehoorde dingen.                                                                

Heilig is ’t en recht                                                                                     

nu en te allen tijd                                                                                            

Hem die ons bevrijdt                                                                   

vrolijk toe te zingen. 

600       Licht, ontloken aan het donker    

1.          Licht, ontloken aan het donker,                                                          

licht, gebroken uit de steen,                                                                                     

licht, waarachtig levensteken,                                                              

werp uw waarheid om ons heen! 

4. Licht, verschenen uit den hoge,                                                      

licht, gedompeld in de dood,                                                              

licht, onstuitbaar, niet te doven,                                                       

zegen ons met morgenrood! 

5. Licht, straal hier in onze ogen,                                                       

licht, breek uit in duizendvoud,                                                      

licht, kom ons met stralen tooien,                                                 

ga ons voor van hand tot hand! 
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620 Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt 

6. Aan de discipelen bijeen                                                                          

was ’t Christus zelve die verscheen                                                 

en vrede wenste als voorheen.                                             

Halleluja. 

7. ’t Bericht werd Thomas ook gedaan.                                              

Hij hoorde het vol twijfel aan                                                   

dat Jezus zou zijn opgestaan.                                          

Halleluja. 

8. - Zie, Thomas, mijn doorboorde zij,                                                  

mijn handen, voeten allebei,                                                       

en twijfel niet, geloof in Mij.                                                    

Halleluja. 

9. De wond van spijker en van speer                                                

zag hij en twijfelde niet meer,                                               

maar stamelde: mijn God en Heer.                                     

Halleluja. 

647       Voor mensen die naamloos 

1.          Voor mensen die naamloos,                                                         

kwetsbaar en weerloos                                                                                

door het leven gaan,                                                                                                                              

ontwaakt hier nieuw leven,                                                                        

wordt kracht gegeven:                                                                                    

wij krijgen een naam. 

3.          Voor mensen die vragend,                                                             

wachtend en wakend                                                                                  

door het leven gaan,                                                                         

weerklinken hier woorden,                                                                        

God wil ons horen:                                                                                           

wij worden verstaan. 
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4.          Voor mensen die hopend,                                                                           

wankel gelovend                                                                                         

door het leven gaan,                                                                        

herstelt God uit duister                                                                                                                                                      

Adam in luister:                                                                                        

wij dragen zijn naam. 

642 Ik zeg het allen, dat Hij leeft 

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft,                                                          

dat Hij is opgestaan,                                                                   

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft                                          

waar wij ook staan of gaan. 

2. Ik zeg het allen, en de mond                                                                 

van allen zegt het voort,                                                               

tot over ’t ganse wereldrond                                                                     

de nieuwe morgen gloort. 

3. Nu schijnt ons deze wereld pas                                                          

der mensen vaderland:                                                              

een leven dat verborgen was                                               

ontvangen we uit zijn hand. 

7. Nu is op aard geen goede daad                                                              

meer tevergeefs gedaan,                                                              

want wat gij goed doet is als zaad,                                                  

dat heerlijk op zal gaan. 

8. ’t Is feest, omdat Hij bij ons is,                                                            

de Heer die eeuwig leeft                                                                 

en die in zijn verrijzenis                                                                  

alles herschapen heeft. 
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