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zondag 3 juli 2022 

283      In de veelheid van geluiden 

1. In de veelheid van geluiden                                                                

in het stormen van de tijd,                                                                    

zoeken wij het zachte suizen                                                                     

van het woord, dat ons verblijdt. 

2. En van overal gekomen,                                                        

drinkend uit de ene bron,                                                          

bidden wij om nieuwe dromen,                                                       

richten wij ons naar de zon. 

4. Laat uw dauw van vrede dalen                                                           

in de voren van de tijd.                                                                   

Vat ons samen in de stralen                                                            

van uw goedertierenheid. 

5. Die ons naam voor naam wilt noemen,                                                 

al uw liefde ons besteedt,                                                        

zingend zullen wij U roemen                                                        

en dit huis zingt met ons mee! 

100       Juich Gode toe, bazuin en zing                                                

Psalm 100 

1.          Juich Gode toe, bazuin en zing.                                                  

Treed nader tot gij Hem omringt,                                                      

gij aarde alom, zijn rijksdomein,                                                

zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

2. Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij.                                                     

Hij schiep ons, Hem behoren wij,                                                  

zijn volk, de schapen die Hij hoedt                                                     

en als beminden weidt en voedt.’ 
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4.          Want God is overstelpend goed,                                           

die ons in vrede wonen doet.                                                        

Zijn goedheid is als morgendauw:                                                       

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

811 Zoals een moeder zorgt                                                                     

Lied van woord en weg 

1. Zoals een moeder zorgt                                                                

voor kinderen, haar toevertrouwd,                                                    

en waarborgt dat zij leven:                                                                 

zo werkt een god van liefde, en geen uur                                                                      

verflauwt zijn vuur.                                                                      

Niet meer verstomt het woord                                                              

dat Hij ons heeft gegeven. 

2. Het neemt ons bij de hand,                                                                

dat woord, geduldig voert het ons                                                              

uit angstland weg naar vrijheid.                                                              

Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog,                                                 

zo heet en droog –                                                                         

laat mij niet moeten gaan                                                                   

als Gij niet zelf nabij zijt. 

3. Een waterval van licht,                                                                        

van vreugde en gerede hoop,                                                                  

van inzicht en vertrouwen:                                                                       

zo overkomt Gij mensen, ik besta                                                             

uw woord en ga.                                                                       

Nog weet ik niets van U,                                                                                     

ooit zal ik U aanschouwen. 
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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. 

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. 
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90 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen                                        

Psalm 90 

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven                                       

en laat uw glans hun kinderen omgeven.                                         

Zie op ons neer met vriendelijke ogen.                                                          

O God, bescherm ons in ons onvermogen.                                  

Bevestig wat de hand heeft opgevat,                                                

het werk van onze hand, bevestig dat. 

360       Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer 

1.          Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,                                     

houd Gij bij ons uw intocht, Heer;                                                   

vervul het hart dat U verbeidt,                                                         

met hemelse barmhartigheid. 

2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt                                                                               

de grote Trooster in de tijd,                                                                                           

de bron waaruit het leven springt,                                                                  

het liefdevuur dat ons doordringt. 

1006 Onze Vader in de hemel 

 Onze Vader in de hemel,                                                                        

U staat zorgzaam om ons heen.                                                      

Geef dat alle mensen weten:                                                             

zoals U is er maar één.                                                                  

Doe ons telkens weer geloven                                                              

in een wereld zonder pijn,                                                                      

in uw rijk dat eens zal komen                                                                  

en dat soms te zien zal zijn.                                                              

Help ons samen goed te leven                                                  

en te doen wat U graag wilt.                                                       

Geef ons elke dag te eten                                                                  

tot de honger is gestild.                                                                  
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En vergeef ons wat we fout doen,                                                                        

net als wij niet blijven staan                                                                   

bij de fouten van een ander,                                                                                          

maar weer samen verder gaan.                                                        

Help ons om te zien wat goed is                                                             

en wat slecht is, boos of naar.                                            

Geef dat wij het juiste kiezen,                                                                               

dat we goed zijn voor elkaar.                                                      

Onze Vader, wij geloven,                                                             

dat U onze wereld leidt.                                                           

Met uw licht helpt U ons verder.                                                     

Hier en nu en straks. Altijd.                                               

Amen. Amen. 

418 God, schenk ons de kracht 

1. God, schenk ons de kracht                                                          

dicht bij U te blijven,                                                                      

dan zal ons geen macht                                                                 

uit elkander drijven.                                                                  

Zijn wij in U een,                                                                     

samen op uw wegen                                                                     

dan wordt ons tot zegen                                                          

lachen en geween. 

2. Niemand kan alleen,                                                                  

Heer, uw zegen dragen;                                                             

zegen drijft ons heen                                                                                 

naar wie vrede vragen.                                                                  

Wat Gij schenkt wordt meer                                                                    

naar gelang wij delen,                                                                    

horen, helpen, helen, -                                                            

vruchtbaar in de Heer. 
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3. Vrede, vrede laat                                                                            

Gij in onze handen,                                                                         

dat wij die als zaad                                                                             

dragen door de landen,                                                        

zaaiend dag aan dag,                                                                     

zaaiend in den brede,                                                             

totdat in uw vrede                                                                       

ons hart rusten mag. 

4. God, schenk ons de kracht                                                           

dicht bij U te blijven,                                                         

dan zal ons geen macht                                                                        

uit elkander drijven.                                                               

Zijn wij in U een,                                                                         

samen op uw wegen                                                                     

dan wordt ons tot zegen                                                                    

lachen en geween. 

 

 

 

 


