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zondag 21 maart 2021 

43         O God, kom mijn geding beslechten                                            

Psalm 43 

1. O God, kom mijn geding beslechten,                                                                     

verlos mij van wie U versmaadt.                                      

Boosdoeners willen met mij rechten,                                              

die niet aan trouw en waarheid hechten.                                                 

Doe mij ontkomen aan hun haat,                                                             

o Heer, mijn toeverlaat. 

3. O Here, God, kom mij bevrijden,                                                  

zend mij uw waarheid en uw licht                                                   

die naar uw heilige berg mij leiden,                                               

waar Gij mijn woning wilt bereiden.                                             

Geef dat ik door U opgericht                                                       

kom voor uw aangezicht. 

537 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft                                   

Het lied van het oprechte vasten 

1. Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft:                                                           

Wat durft dat volk Mij nog te vragen.                                                

Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft,                                                      

wat durft dat volk mij nog te vragen.                                                

Die in zak en as gezeten                                                           

twistend mijn gebod vergeten,                                                   

denkt gij, dat ik om dat vasten geef?                                             

Mijn volk, wat durft gij Mij te vragen. 
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2. Zo spreekt de God die alles weet en ziet:                                             

Ik durf uw vasten niet vertrouwen.                                                     

Als gij de zwervers niet uw woning biedt                                                                  

durf Ik uw vasten niet vertrouwen.                                                    

Schenk uw brood aan de geboeiden                                                                               

schenk uw troost aan de vermoeiden.                                             

Anders hoor Ik naar uw smeken niet,                                          

en durf uw vasten niet vertrouwen. 

3. En Jezus sprak: Bemin uw vijand ook;                                       

Heer God, wij staan voor U verlegen.                                               

Vergeef het kwaad, zo doet mijn Vader ook;                                  

Heer God, wij staan voor U verlegen.                                                                                            

Want gij zijt ook zelf geschonden                                                     

door een menigte van zonden,                                                       

en mijn Vader, Hij vergeeft u ook.                                                    

Heer God, wij staan voor U verlegen. 

4. En Jezus zegt: Mensen, verdraag elkaar,                                             

en Jezus’ woord zal ons bevrijden.                                                  

Vergeet uzelf en dien elkander maar                                               

– en Jezus’ woord zal ons bevrijden.                                                

Aan elkander prijsgegeven                                                          

vindt gij honderdvoudig leven.                                                                            

Jezus zegt: Mensen, bemin elkaar.                                                       

En Jezus’ woord zal ons bevrijden. 

792 Kom, God, en schrijf uw eigen naam 

1. Kom, God, en schrijf uw eigen naam                                               

als licht over ons uit!                                                            

De naam, die, dag en nacht vooraan,                                                              

de hoogste weg wijst om te gaan,                                                   

de naam die liefde luidt!            
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2. O God, die al uw liefde hecht                                                                               

aan wie van liefde leeft,                                                             

omvat de trouw hier toegezegd.                                                     

Dat Gij uw zegen op ons legt,                                                           

uw vrede aan ons geeft! 

3. Verlaat niet, wat uw hand begon,                                                         

o God, ontbreek ons niet!                                                          

Straal in ons leven als de zon,                                                       

Gij, van de liefde zelf de bron,                                                       

de adem van ons lied! 

4. Laat zonneklaar te lezen zijn                                                           

uw beeld in ons geprent!                                                                  

Gij komt en schenkt de beste wijn                                                 

waar wij elkaar tot zegen zijn,                                                   

tot liefde voorbestemd. 

422 Laat de woorden die we hoorden 

1. Laat de woorden                                                                        

die we hoorden                                                                      

klinken in het hart.                                                                        

Laat ze vruchten dragen                                                          

alle, alle dagen                                                                                        

door uw stille kracht.     

2. Laat ons weten,                                                                                

nooit vergeten                                                                         

hoe U tot ons spreekt:                                                                  

sterker dan de machten                                                                     

zijn de zwakke krachten,                                                              

vuur dat U ontsteekt. 
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3. Laat ons hopen,                                                                         

biddend hopen,                                                                                 

dat de liefde wint.                                                                           

Wil geloof ons geven                                                                   

dat door zo te leven                                                                                                                          

hier Gods rijk begint. 


