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zondag 29 mei 2022 

27         Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here                                   

Psalm 27  

1.          Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!                                  

Waar is het duister dat mij onheil baart?                                                            

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,                                                 

in zijn bescherming ben ik wel bewaard!                                                                  

Of zich de boosheid tegen mij verbindt                                                      

en op mij loert opdat zij mij verslindt,                                                                      

ik ken geen angst voor nood en overval:                                                         

het is de Heer die mij behouden zal! 

304       Zing van de Vader die in den beginne  

1.          Zing van de Vader die in den beginne                                                   

de mensen schiep, de dieren en de dingen:                                               

hemel en aarde wil zijn naam bezingen:                                                

houd Hem in ere! 

2.          Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,                                                 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven:                                                   

luister naar Hem het woord van alzo hoge:                                       

houd Hem in ere! 

3.          Zing van de Geest, de adem van het leven,                                                  

duurzame kracht die mensen wordt gegeven.                                              

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:                                       

houd Hem in ere! 
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787 Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten,                                          

Ruth 

1. Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten,                                                   

en dwing mij niet mijn weg terug te gaan,                                         

ik heb ’t verleden achter mij gelaten                                                              

en altijd, altijd zal ik naast je staan. 

2. Als jij niet thuis bent, zal ik op je wachten,                                            

en waar jij gaat, ik wijk niet van je pad,                                        

waar jij je rust neemt, zal ik overnachten,                                                      

in jouw bestaan ligt dat van mij vervat. 

3. Jouw volk is mijn volk, daarbij wil ik wonen,                                       

jouw God is ook mijn wondervolle God.                                            

En waar jij sterft zal ook mijn einde komen;                                     

ten slotte treft ons één en ’t zelfde lot. 

4. Waar jij je laatste rustplaats eens zal vinden,                                  

begraaft men mij, nog steeds je bondgenoot.                                        

Geen mens kan deze liefde ooit ontbinden,                                              

daar komt geen einde aan dan door de dood. 

341 Wij geloven allen in één God 

1. Wij geloven allen in één God,                                                          

die de hemel en de aarde                                                       

geschapen heeft en Vader is;                                                           

ons als kinderen aanvaardde.                                                           

Hij wl dagelijks ons voeden,                                                                

’t vege lijf ons wel bewaren,                                                        

onze ziel voor onheil hoeden                                                          

en geen leed mag ons wedervaren.                                                     

Hij zorgt trouw voor ons, houdt de wacht;                                     

de Heer heeft alles in zijn macht. 
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2. Wij geloven allen in zijn Zoon.                                                               

Jezus Christus, onze Here,                                                

die eeuwig bij de Vader woont,                                                      

God gelijk in macht en ere.                                                          

Uit Maria, die geloofde,                                                                 

werd de ware mens geboren                                                               

die de heilige Geest beloofde.                                                       

Is voor ons, schuldig en verloren,                                                    

aan ’t kruis gestorven.                                                                     

Uit de dood ten leven opgewekt door God. 

3. Wij geloven in de heilige Geest God,                                              

zoals de Zoon, de Vader,                                                         

vertroostend wie het oordeel vreest                                                            

en verrijkend met zijn gaven ,                                                              

wie van Christus zijn op aarde,                                                       

doet Hij als een lichaam leven,                                                            

vrij van kwaad dat hen bezwaarde.                                                            

Alle vlees zal dan ook herleven.                                                          

Na deze ellende ons bereid                                                                

een leven in de eeuwigheid!                                                                         

             Amen. 

823 Gij hebt, o Vader van het leven                                                  

Het menselijke leven 

1. Gij hebt, o Vader van het leven,                                                     

de aarde aan de mens gegeven,                                                    

het land, de zee is zijn domein.                                                         

Gij hebt hem aan het woord doen komen                                                               

om tussen werkelijkheid en dromen                                                               

getuige van uw Geest te zijn. 
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4. Door een geheimenis omsloten,                                                     

door alle dingen uitgestoten,                                                       

gaat hij op alle dingen in.                                                          

Alleen uw woord geeft aan zijn falen,                                                      

zijn rustloos zoeken en verdwalen                                                         

een onuitsprekelijke zin. 

5. O God, wij bouwen als ontheemden,                                                 

wij wonen en wij blijven vreemden,                                                   

bestemd voor hoger burgerrecht.                                                      

Wil ons, o koning der getijden,                                                    

een woning in de stad bereiden                                                    

waar Gij het fundament van legt. 

 


