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zondag 23 januari 2022 

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. 

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. 

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. 

 

2.          Geprezen zij God! Gij allen op aard,                                                       

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.                                                       

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.                                                 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
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3.          Geprezen zij God! Laat alles wat leeft                                                          

nu zingen voor Hem die alles ons geeft.                                                                                

Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet                                                         

de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 

 

4.          Geprezen zij God! Ons lied is gewijd                                                             

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.                                                        

Om zijn goede schepping, om hemels genot,                                                      

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

905 Wie zich door God alleen laat leiden 

1. Wie zich door God alleen laat leiden,                                                 

enkel van Hem zijn heil verwacht,                                                  

weet Hem nabij, ook in de tijden                                                       

die dreigend zwart zijn als de nacht.                                                     

Want wie op God alleen vertrouwt,                                             

heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 

2. Wat is de winst als ik vol zorgen                                                        

mijn lot met ach en wee beklaag?                                                  

Vind ik er baat bij elke morgen                                                    

de dag te zien als nieuwe plaag?                                                   

Want ons verdriet en onze nood                                                      

worden door klagen maar vergroot. 

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,                                          

doe wat uw hand vindt om te doen.                                                                   

Weet dat de hemel zelf u zegent,                                                           

u brengt naar weiden fris en groen.                                                  

Wie zich op God alleen verlaat,                                                     

weet dat Hij altijd met ons gaat. 

 

 



3 
 

 

533 Daar komt een man uit Nazaret 

1. Daar komt een man uit Nazaret.                                                          

Zijn naam is: Hij die mensen redt,                                                     

en met de minsten wil Hij zich verbinden;                                              

zijn naam is bij vergetenen te vinden. 

 refrein:                                                                                                                              

In Galilea zien we Hem,                                                                            

de Heer die in Jeruzalem                                                                

bespot wordt en geslagen,                                                                   

in Galilea moet je naar Hem vragen. 

4. Wie is die vreemde Joodse man,                                              

die nergens thuis is in het land?                                                       

Men zegt: Hij lijkt op Israëls profeten.                                                           

Maar voor zijn volk zal Hij Messias heten.                              

refrein 

6. Er komt een man uit Nazaret.                                                       

Zijn naam is: Hij, die mensen redt,                                                  

en bij de doden is Hij niet te vinden,                                               

Hij wil zich met de levenden verbinden. 

 refrein:                                                                                                    

In Galilea overal                                                                               

klinkt het verhaal van Jezus al.                                                         

Het zal niet meer verdwijnen,                                                    

en midden onder ons zal Hij verschijnen. 

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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4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,                                                     

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,                                                 

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij -                                                      

o Lam van God, ik kom. 

6. Zoals ik ben – ja, dat ik dan                                                                 

de lengte, breedte, hoogte van                                                         

uw diepe liefde vatten kan:                                                               

o Lam van God, ik kom. 

7. Zoals ik ben: dat ik uw naam                                                                     

nu al, met alle heiligen saam,                                                            

en eens ook voor uw troon beaam -                                                 

o Lam van God, ik kom. 

840 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom                                           

Van komen en gaan 

1. Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom                                                            

want mijn leven is onder de macht gesteld                                           

van de Heer die mijn dagen en nachten telt                                     

en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom. 

2. O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,                                                                      

Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,                                                  

wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 

wees de adem waaruit ik ontsta. 

3. Want o Heer, ik zeg ‘kom’  en Gij komt,                                                      

ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn                                       

en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn                                     

en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
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