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zondag 27 september 2020 

215       Ontwaak, o mens, de dag breekt aan 

1.          Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,                                                   

die u Gods liefde doet verstaan                                                                                 

als nieuw, nu gij door slaap en nacht                                                                                                              

weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 

2.          Rondom wie bidden dag aan dag                                                         

zijn wonderen, die geen oog ooit zag,                                                       

een nieuw geloof, een nieuwe hoop,                                                                 

een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 

4.          Wie van zich afziet naar God toe,                                                   

loopt in het licht en wordt niet moe.                                                                         

Het schijnsel van de hemel gaat                                                                

over de dag van vroeg tot laat. 

5.          Houd dan de hemel in het oog,                                                        

maar hef uw hart niet al te hoog;                                                                

op aarde hier, op aarde thans                                                                            

ziet gij een bovenaardse glans. 

7.          Maak in uw liefde ons, Heer, bereid                                                       

voor licht en vrede in eeuwigheid!                                                                       

En laat ons leven iedere dag                                                                                      

als ons gebed U loven mag. 

150a     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. 
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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! 

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! 

992       Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

1.          Wat vraagt de Heer nog meer van ons                                                                        

dan dat wij recht doen en trouw zijn                                                              

en wandelen op zijn weg? 

2.          Wat vraagt de aarde meer van ons                                                               

dan dat wij dienen en hoeden                                                                

als mensen naar Gods beeld? 

3.          Wat vragen mensen meer van ons                                               

dan dat wij breken en delen                                                                          

als ons is voorgedaan? 

4.          Het is de Geest die ons beweegt                                                             

dat wij Gods wil doen en omzien                                                                                                                                      

naar alles wat er leeft. 
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975       Jezus roept hier mensen samen 

1.        Jezus roept hier mensen samen                                                       

die in woord, gebed en lied                                                                            

Gods aanwezigheid beamen,                                                                     

geen belofte gaat teniet.                                                                         

Prijs nu God, die goed en trouw is,                                                                       

prijs de Zoon, die mensen kent,                                                                  

prijs de Geest die als de Trooster                                                               

zich naar ons heeft toegewend. 

2.          Jezus roept ons te belijden                                                          

Hem als Heer van het heelal,                                                                 

hoeder van ons broze lichaam,                                                                

redder van wie faalt of valt.                                                                                  

Zing het uit, laat elk het horen,                                                                                                 

zing het heilige verhaal, zeg de wereld: Christus´ glorie                                               

is op aarde neergedaald. 

3.          Jezus roept ons tot de ander,                                                       

zo verschillend als wij zijn,                                                                          

ras of huidskleur, rangen, standen –                                                       

Jezus trekt geen scheidingslijn.                                                            

Ga met vrienden en met vreemden,                                                                 

ga met mensen, groot en klein,                                                                     

ga met zaligen en zoekers,                                                                         

die op zoek naar waarheid zijn. 
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4.          Jezus roept ons tot zijn tafel,                                                         

breed en wereldwijd gedekt,                                                                        

waar de kerk bezit haar aardse                                                              

hemelse ontmoetingsplek.                                                                       

Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,                                                                                     

deel het lied van liefde weer,                                                                      

deel het feest voor heilige zondaars,                                                             

wees te gast bij God de Heer. 

1014     Geef vrede door van hand tot hand 

1.          Geef vrede door van hand tot hand,                                                   

je moet die schat bewaren;                                                                   

bescherm haar als een tere vlam,                                                       

behoed haar voor gevaren. 

2.          Geef vrede door van hand tot hand                                                                                                

met liefde, onze redding:                                                                             

wees vriendelijk in woord en daad                                                               

bewogen om Gods schepping. 

3.          Geef vrede door van hand tot hand,                                                  

als brood om uit te delen;                                                                            

kijk ieder mens met warmte aan,                                                                 

zo kunnen breuken helen. 

5.          Geef Christus door van hand tot hand,                                                                            

zijn liefde schenkt ons leven.                                                                       

Geef vrede door, geef haar een kans:                                                            

een schat om uit te delen. 

 


