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Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
Psalm 103

1.

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

3.

Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

4.

Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
zijn liefde en zijn goedertierenheid.
Zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten,
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.
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Zonne en maandag

1.

Zonne en maan, / water en wind,
de bloem en het kind / schiep onze God.
Hemel en aard’ / heeft hij gemaakt.
Schepper, wij willen U danken.
Schepper, wij danken U.
Schepper, wij prijzen U.
Schepper, wij zingen uw heilige naam.
1

2.

Jezus, Gods Zoon, / leefde en stierf
voor allen, voor ons. / Hij leeft vandaag
hier onder ons, / hier onder ons.
Jezus, wij willen U danken.
Jezus, wij danken U.
Jezus, wij prijzen U.
Jezus, wij zingen uw heilige naam.

3.

Geest die ons troost, / levend nabij,
genezing en vuur. / Adem van God,
kracht onderweg / dag in dag uit.
Trooster, wij willen U danken.
Trooster, wij danken U.
Trooster, wij prijzen U.
Trooster, wij zingen uw heilige naam.
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Gij die alle sterren houdt

1.

Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart / is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.

2.

Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinsterend in het zwart gewelf,
sterren, ongerelde, al hun glans / dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.
2

3.

God, is dan wat U verliet
uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet
bij uw duizendtallen?
Blijf niet ver, / doe één ster
in de nacht ons gloren,
of wij zijn verloren!

4.

Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, geef ons moed; / ’t is ons goed
U te zien, getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.
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U Here Jezus roep ik aan

1.

U Here Jezus roep ik aan,
U bid ik, hoor mijn klagen.
O God als Gij mij bij wilt staan
dan zal ik niet versagen.
Leer mij geloven recht en rein,
ik bid U, wil mij geven
zo te leven,
met mensen mens te zijn,
uw woord in ’t hart geschreven.
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2.

Geef mij dat ik van harte zeer
mijn vijand mag vergeven,
zoals Gij mij vergeeft, o Heer,
en geeft aan mij het leven.
Uw woord zij onderweg mijn spijs,
om zo mijn ziel te voeden,
mij te hoeden
op weg naar ’t paradijs.
Geleid Gij mij ten goede.

3.

Laat Heer van U geen lust, geen pijn
mij in de wereld scheiden
dat ik in ’t einde sterk mag zijn,
mij door uw hand laat leiden
en gaan met U het leven in,
dat ik door U zal erven
en verwerven.
Het einde is begin.
Gij redt ons van het sterven.
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Samen op aarde
Van kerk en wereld

1.

Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

2.

wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.
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3.

’t Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht;

4.

om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.

5.

Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte alles zegent Hem,

6.

want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

7.

Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.
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