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zondag 24 januari 2021 

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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827 Mensen, wij zijn geroepen om te leven                              

Van belofte 

1. Mensen, wij zijn geroepen om te leven!                                             

Hoog is de hemel boven ons verstand                                                                                  

en onder onze voeten hier beneden                                                           

de goede grond, het groene moederland. 

4. Ja, wij zijn allen kinderen der belofte,                                            

kinderen van de dag die komen zal,                                                         

als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte,                                             

roepend van recht en vrede overal! 

413 Grote God, wij loven U 

2. Alles wat U prijzen kan,                                                                                             

U, de Eeuwige, ongeziene,                                                                                                             

looft uw liefde en zingt ervan.                                                                                    

Alle engelen, die U dienen,                                                                                

roepen U nooit levensmoe:                                                                       

‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 

832 Geroepen om op weg te gaan 

 Geroepen om op weg te gaan,                                                                                 

om op te staan, te reizen                                                                    

naar een land dat God zal wijzen. 

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. 
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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. 

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. 

1010   Geef vrede, Heer, geef vrede 

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,                                                                                    

de aarde wacht zo lang,                                                                                                   

er wordt zo veel geleden,                                                                                                                                                           

de mensen zijn zo bang,                                                                

de toekomst is zo duister   en ons geloof zo klein;                                                                          

o Jezus Christus, luister           en laat ons niet alleen! 

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,                                                        

bekeer ons felle hart.                                                                            

Deel ons uw liefde mede,                                                                    

die onze boosheid tart,                                                                  

die onze mond leert spreken  en onze handen leidt.                        

Maak ons een levend teken:    uw vrede wint de strijd! 


