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zondag 29 januari 2023 

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. 

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. 

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. 

66 Breek, aarde, uit in jubelzangen                                                

Psalm 66 

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,                                                    

Gods glorierijke naam ter eer.                                                       

Laat van alom Hem lof ontvangen.                                              

Geducht zijn uwe daden, Heer.                                                                  

Uw tegenstanders, diep gebogen,                                          

aanvaarden veinzend uw beleid.                                                          

Heel de aarde moet uw naam verhogen,                            

psalmzingen uwe majesteit. 
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5. Ik kom met gaven in mijn handen.                                                  

Zie, tot uw tempel treedt uw knecht                                                           

en brengt U, Heer, de offeranden,                                                         

U in benauwdheid toegezegd.                                                 

Brandoffers wil ik U bereiden                                                             

en zoete geuren op doen gaan.                                                  

Ik wil U heel mijn leven wijden:                                                  

aanvaard het, neem mijn offer aan. 

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. 

1001     De wijze woorden en het groot vertoon                                             

Deze wereld omgekeerd 

1.          De wijze woorden en het groot vertoon,                                                          

de goede sier van goede werken,                                                          

de ijdelheden op hun pauwentroon,                                                        

de luchtkastelen van de sterken:                                                  

al wat hoog staat aangeschreven                                                                   

zal Gods woord niet overleven;                                                   

Hij wiens kracht in onze zwakheid woont                                        

beschaamt de ogen van de sterken. 

2.          Zijn woord wil ,deze wereld omgekeerd:                                                                         

dat lachen zullen zij die wenen,                                                         

dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,                                            

dat dorst en honger zijn verdwenen –                                                   

de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,                                                 

die geen vader was, zal vader zijn;                                            

mensen zullen andere mensen zijn,                                                  

de bierkaai wordt een stad van vrede. 
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3.          Wie denken durft, dat deze droom het houdt,                                                      

een vlam die kwijnt maar niet zal doven,                                           

wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,                                                              

al komt de onderste steen boven:                                                          

die zal kreunen onder zorgen,                                                                     

die zal vechten in ’t verborgen,                                                                               

die zal waken tot de morgen dauwt –                                                   

die zal zijn ogen niet geloven. 

1005 Longing for light, we wait in darkness                                      

Christ, be our light 

 Nederlandse tekst: 

1. Zoekend naar licht hier in het duister,                                                     

zoeken wij U, waarheid en kracht.                                                      

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,                                             

schijn in de donkere nacht. 

 refrein:                                                                                    

Christus, ons licht,                                                                        

schijn door ons heen,                                                                        

schijn door het duister.                                                                 

Christus, ons licht,                                                                    

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

3. Zoekend naar brood lijden zij honger,                                      

zoekend naar water lijden zij dorst.                                             

Maak ons uw brood, breek ons voor allen,                                          

U bent de vredevorst.                                                              

refrein   
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4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,                                      

zoekend naar warmte zijn velen koud.                                               

Maak ons een huis van levende stenen,                            

schuilplaats door U geboouwd.                                                 

refrein  

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,                                                     

voor zoveel leed, zoveel gemis.                                                

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,                                   

totdat uw rijk hier is.                                                                

refrein 

970 Vlammen zijn er vele 

1. Vlammen zijn er vele,                                                                 

één is het licht,                                                                               

licht van Jezus Christus,                                                       

vlammen zijn er vele,                                                                                    

één is het licht,                                                                                  

wij zijn één in Christus. 

2. Ranken zijn er vele,                                                                            

één is de stam,                                                                       

wijnstok van het leven,                                                            

ranken zijn er vele,                                                                    

één is de stam,                                                                               

wij zijn één in Christus. 

3. Gaven schonk Hij vele,                                                                          

één is de Geest,                                                                            

Geest van Jezus Christus,                                                                      

gaven schonk Hij vele,                                                                           

één is de Geest,                                                                              

wij zijn één in Christus. 
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4. Velen mogen dienen                                                                                 

als onze Heer,                                                                              

Hij wast onze voeten,                                                                      

velen mogen dienen                                                                    

als onze Heer,                                                                                 

wij zijn één in Christus. 

5. Leden zijn er vele,                                                                           

één is zijn kerk,                                                                              

wij zijn Christus’ lichaam,                                                            

leden zijn er vele,                                                                       

één is zijn kerk,                                                                                        

wij zijn één in Christus. 

 

 

 

 


