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600       Licht, ontloken aan het donker 
 
1 .         Licht, ontloken aan het donker, 

licht, gebroken uit de steen, 
licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen! 

 
2.          Licht, geschapen, uitgesproken, 

licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit Licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 

216       Dit is een morgen als ooit de eerste 
 
1.          Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 
2.          Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 
3.          Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

Iicht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

299j      Om de mensen en de dieren 
 
1.          Om de mensen en de dieren, 

om de honger en de dood, 
om de kleinen en de groten, 
al uw schepselen in nood, 
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2.          om een wereld zonder toekomst, 
om de macht die ons kleineert, 
roepen wij voor alle volken: 
Kyrieleis, ontferm U, Heer. 

 
3.          Eer zij de God van de hemel, 

zijn naam richt de geschiedenis. 
Eer aan de koning der volken: 
Gloria in excelsis. 

 
4.          Vrede bij mensen op aarde, 

waar zijn toekomst al begonnen is. 
Vrede bij kleinen en groten: 
Gloria in excelsis. 

791       Liefde, eenmaal uitgesproken 
 
1.          Liefde, eenmaal uitgesproken 

als uw woord van het begin, 
Liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 

 
2.          Liefde, die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 

 
3.          Liefde luidt de naam der namen                                                  

waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
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833       Take, o take me as I am / Neem mij aan zoals ik ben 

 
Engelse tekst: 
Take, o take me as I am; 
summon out what I shall be; 
set your seal upon my heart 
and live in me. 
 
Nederlandse tekst: 
Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart 
en leef in mij. 

868       Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere 
 
2.          Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

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. 
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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. 

425       Vervuld van uw zegen 
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 


