
 

1 
 

zondag 22 januari 2023 

287     Rond het licht dat leven doet 

1. Rond het licht dat leven doet                                                                 

groeten wij elkaar met vrede;                                                                      

wie in voor- of tegenspoed                                                                       

zegen zoekt, mag binnentreden, -                                                               

bij de Heer zijn wij hier thuis,                                                                 

kind aan huis. 

2. Rond het boek van zijn verbond                                                  

noemen wij elkaar bij name,                                                        

roepen wij met hart en mond                                                      

levenswoorden: ja en amen –                                                         

als de kerk van liefde leest                                                      

is het feest! 

4. Rond de tafel, in de kring,                                                              

staat ons land, de oogst voor ogen, -                                                

neem en eet, drink en gedenk,                                                                

proef hoe zoet: Gods mededogen,                                                

die ons schenkt in de woestijn                                                                      

brood en wijn. 

5. Rond het licht dat leven doet                                                        

groeten wij elkaar met vrede.                                                     

Paaslicht straal ons tegemoet,                                                 

zegen wie uw liefde delen, -                                                        

licht dat dit geheim behoedt:                                                      

God is goed. 

377 Zoals ik ben, kom ik nabij 

1. Zoals ik ben, kom ik nabij,                                                              

met niets in handen dan dat Gij                                                           

– mij riep en zelf U gaf voor mij –                                                            

o Lam van God , ik kom.  
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2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,                                                        

mijn angsten en onzekerheid,                                                         

mijn maskers en mijn ijdelheid -                                                       

o Lam van God , ik kom. 

3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind,                                                      

tast ik naar U, die mij bemint,                                                                    

bij wie mijn ziel genezing vindt -                                                         

o Lam van God , ik kom. 

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,                                                            

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,                                                    

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –                                                             

o Lam van God, ik kom. 

5. Zoals ik ben, in U te zijn                                                              

en Gij in mij, in brood en wijn:                                                         

uw ziel, uw levenskracht wordt mijn -                                                       

o Lam van God , ik kom. 

178 Wie wil uit zijn hokje komen 

 Bij Jona met zijn stad 

1. Wie wil uit zijn hokje komen                                                    

op het roepen van Gods stem?                                                        

Wie wil van zijn goedheid dromen                                                  

en de vriendelijkheid van Hem? 

2. Jona, jij bent aangewezen                                                                         

om profeet van God te zijn                                                                   

en het kwaad de les te lezen                                                          

in de stad van schone schijn. 

3. Jona, wil jij dienaar wezen                                                                

van het goddelijke woord?                                                         

Of blijf jij vol angst en vrees en                                                      

gooi jij alles overboord? 
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 Bij de boom waaronder Jona zat 

10 Jona, ben je ontevreden,                                                                                

ben je niet op je gemak?                                                                 

Heb je Gods taak weer vermeden                                                                          

onder ’t koele bladerdak? 

12. Jona wil je rustig wonen                                                                            

in de schaduw van Gods woord?                                                           

Zou God je dan niet belonen                                                           

als je naar zijn roepen hoort? 

 Bij de stad waarin Jona werkte 

14. Zo kwam Jona uit het donker,                                                              

ging voortvarend aan de slag.                                                           

Hij ging wonder boven wonder                                                             

als een zeeman overstag. 

531 Jezus die langs het water liep 

1.   Jezus die langs het water liep                                                                   

en Simon en Andreas riep,                                                                              

om zomaar zonder praten                                                                               

hun netten te verlaten,                                                                             

Hij komt misschien vandaag voorbij                                                                    

en roept ook ons, roept jou en mij,                                                            

om alles op te geven en trouw Hem na te leven. 

2. Jezus die langs de straten kwam                                                                                      

en tollenaars terzijde nam:                                                                   

‘’k Wil in uw woning wezen                                                                     

voor nu en voor nadeze’, -                                                                           

Hij komt misschien vandaag voorbij                                                                                      

en neemt ook jou terzij of mij                                                              

en vraagt ons, Hem te geven                                                                

de rijkdom van ons leven. 
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3. Christus die door de wereld gaat                                                   

verheft zijn stem niet op de straat,                                                                                 

Hij spreekt ons hart aan, heden,                                                              

en wenkt ons met zich mede.                                                                   

En lokt ook nog zoveel ons aan,                                                           

tot wie zouden wij anders gaan?                                                            

Hij heeft en zal ons geven                                                                        

alles, - het eeuwig leven. 

836 O Heer die onze Vader zijt 

1. O Heer die onze Vader zijt,                                                     

vergeef ons onze schuld.                                                            

Wijs ons de weg der zaligheid,                                                      

en laat ons hart, door U geleid,                                         

met liefde zijn vervuld,                                                                  

met liefde zijn vervuld. 

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,                                                             

als eenmaal bij de zee.                                                              

Geef dat ook wij uw nodend woord                                             

vertrouwen, volgen ongestoord,                                             

op weg gaan met U mee,                                                     

op weg gaan met U mee. 

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,                                                       

geen hartstocht ons verwart.                                                            

Maak Gij ons rein en welgezind,                                                                                 

en spreek tot ons in vuur en wind,                                                                     

o stille stem in ’t hart,                                                                          

o stille stem in ’t hart. 
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362 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát 

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,                                      

een tocht door de woestijn, een weg ten leven,                                    

een spoor van licht dat als een handschrift staat                                             

tegen de zwartste hemel aangeschreven:                                               

Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,                                                   

Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,                                             

die het gewaagd heeft onze hand te vragen;                                     

die ons uit angst en doem heeft weggetild                                              

en ons tot hier op handen heeft gedragen;                                                           

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –                                               

vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

 

 


