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zondag 22 mei 2022 

66 Breek, aarde, uit in jubelzangen                                                

Psalm 66 

6. Gij die God vreest, ik zal u spreken                                                            

van al wat aan mij is geschied.                                               

Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken,                                                 

of in mijn hart was reeds een lied.                                                      

Zou God mij hebben willen horen,                                        

wanneer ik onrecht had beraamd?                                                   

Maar Hij nam mijn gebed ter ore,                                                     

Hij heeft mijn bidden niet beschaamd. 

7. De naam des Heren zij geprezen!                                                  

Hij, die getrouw is en nabij,                                                            

heeft mijn gebed niet afgewezen.                                                       

De Heer is goed geweest voor mij. 

302 God in den hoog’ alleen zij eer 

1. God in den hoog’ alleen zij eer                                                          

en dank voor zijn genade,                                                          

daarom, dat nu en nimmermeer                                                            

ons deren nood en schade.                                                               

God toont zijn gunst aan ons geslacht.                                         

Hij heeft de vrede weergebracht;                                                         

de strijd heeft thans een einde. 
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67 God zij ons gunstig en genadig                                                            

Psalm 67 

1. God zij ons gunstig en genadig.                                                                                 

Hij schenke ons ’t gezegend licht                                                                                                 

dat overvloedig en gestadig                                                                    

straalt van zijn heilig aangezicht:                                                       

opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde                                            

en tot U zich wend’,                                                                               

zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen                                           

van uw heil erkent. 

2. De volken zullen U belijden,                                                                           

o God, U loven al tezaam!                                                                                                   

De landen zullen zich verblijden                                                               

en juichen over uwe naam.                                                                                           

Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten                                                                                  

in gerechtigheid,                                                                              

volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde,                                         

die Gij veilig leidt. 

3. De aarde heeft de vrucht gegeven,                                                                  

die door de hemel werd verwekt,                                                                                                     

en uit haar schoot ontspruit nieuw leven                                                                                            

waar God zijn hand houdt uitgestrekt.                                                                                                          

God is ons genegen, / onze God geeft zegen,                                                                                          

Hij die alles geeft,                                                                                                                

Hij zal zijn gegeprezen, / Hem zal alles vrezen                                                               

wat op aarde leeft. 
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150 a    Geprezen zij God 

 

1.          Geprezen zij God! Gij engelenkoor                                                     

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!                                                                                 

Gij hemelen , loof Hem wiens hand alles schiep,                                                                     

die allen daarboven tot dankzegging riep. 

636 Liefde is licht, opnieuw geboren 

1. Liefde is licht, opnieuw geboren,                                                  

wakker uit nacht en eenzaamheid;                                                      

liefde wil strelen niet verstoren                                                            

hunkering naar geborgenheid.                                                                 

Liefde heeft handen, ogen, oren                                                          

zo open als de dageraad:                                                          

liefde heeft nooit de hoop verloren –                                              

liefde leeft langer dan de haat. 

2. Liefde is licht, laat zich niet vangen,                                            

komt door gesloten deuren heen,                                                  

biedt aan de woede beide wangen,                                             

breekt harten harder dan een steen.                                                

Liefde kan legers overwinnen,                                                    

springt hoger dan de hoogste muur,                                          

blust, door de vijand te beminnen,                                            

haarden van hoog oplaaiend vuur. 

3. Liefde is licht, uit Hem geboren                                                     

die zelf de bron van liefde is;                                                        

Hij heeft zijn kind aan 0ons verloren,                                               

Pasen schrijft zijn geschiedenis.                                                  

Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;                                               

weg boze dromen – wees gerust!                                               

Boven mij gaat de hemel open:                                                             

Gods liefde die ons wakker kust. 
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659       Kondig het jubelend aan 

1.          Kondig het jubelend aan,                                                

laat het de windstreken horen,                                                             

doe het de aarde verstaan:                                                                                

God heeft ons wedergeboren! 

2. Zing met een jubelende stem,                                                     

adem weer opgetogen,                                                                       

dit is Jeruzalem,                                                                             

ere zij God in den hoge! 

3.          Hier heeft de Heer ons geleid,                                                                  

hier doet Hij Israël wonen                                                                   

uit de ellende bevrijd,                                                                   

God zal het lijden ons lonen. 

4.          Wandelend in de woestijn                                                         

hebben wij water gevonden                                                     

springende als een fontein,                                                     

bronnen geslagen als wonden. 

5. Overvloed, overvloed Gods,                                                      

sprengen van water en leven,                                                          

bloed uit de flank van de rots,                                                     

water en bloed om het even; 

6. daaruit ontspringt ons bestaan,                                                       

zo zijn wij wedergeboren!                                                           

Kondig het jubelend aan,                                                                                         

laat heel de wereld het horen! 

 

 


