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zondag 7 augustus 2022 

287     Rond het licht dat leven doet 

5. Rond het licht dat leven doet                                                        

groeten wij elkaar met vrede.                                                     

Paaslicht straal ons tegemoet,                                                 

zegen wie uw liefde delen, -                                                        

licht dat dit geheim behoedt:                                                      

God is goed. 

70         Haast u om mij te redden, God                                                    

Psalm 70 

1.          Haast u  om mij te redden, God!                                                             

O Heer, doe uw verlossing dagen.                                             

Maak hen beschaamd die mij belagen.                                                 

Drijf met de spotters zelf de spot.                                                          

Verlos, o Heer, mij uit de handen                                                       

van wie mij naar het leven staan.                                                                                    

Doe Gij het lachen hun vergaan,                                                                     

dan vluchten zij voor eigen schande. 

2.          Laat die U zoeken in hun nood                                                

verheugd een vrolijk lied beginnen.                                                             

Laat allen die uw heil beminnen                                                

voortdurend zingen: God is groot!                                                   

Maar ik ben arm, zie mijn ellende.                                                   

Haast u tot mij, bevrijd mij, Heer!                                                          

Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer,                                                            

maar spoed U om mijn lot te wenden. 
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103c Loof de koning, heel mijn wezen 

1. Loof de koning, heel mijn wezen,                                                            

gij bestaat in zijn geduld,                                                              

want uw leven is genezen                                                                    

en vergeven is uw schuld.                                                                 

Loof de koning, loof de koning,                                                         

tot gij Hem ontmoeten zult. 

2. Loof Hem als uw vaderen deden,                                                       

eigen u zijn liefde toe,                                                                  

want Hij bergt u in zijn vrede,                                                      

zegenend wordt Hij niet moe.                                                         

Loof uw Vader, loof uw Vader,                                                           

tot uw laatste adem toe. 

3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,                                                     

Hij kent onze broze kracht.                                                                   

Hij bewaart ons, Hij ontzet ons                                                         

van de boze en zijn macht.                                                   

Loof uw Heiland, loof uw Heiland,                                                

die het licht is in de nacht. 

5. Engelen, zing ja en amen                                                                 

met de koning oog in oog!                                                                      

Zon en maan, baan u tezamen                                                         

en gij sterren hemelhoog!                                                             

Loof uw Schepper, loof uw Schepper,                                                                    

loof Hem, die het al bewoog! 
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772 Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien 

1. Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien                                                 

hoe Gods nieuwe wereld zal zijn.                                                    

De doornstruik maakt plaats voor een groene cipres,                                

en de wolf legt zich neer naast het lam, het lam,                                   

de wolf legt zich neer naast het lam. 

2. Dan zingen de bergen en heuvels het uit,                                                                                

de volkeren leven in vrede.                                                             

De aarde is vol met de kennis van God,                                               

zo vol als met water de zee, de zee,                                            

zo vol als met water de zee. 

3. Toch worden de zwakken nog steeds onderdrukt,                                          

en ouders en kinderen strijden.                                                           

De aarde is ziek door de schuld van uw volk,                                                

en de doornstruik verovert het land, het land,                                                          

de doornstruik verovert het land. 

4. God, geef dat op aarde gebeurt wat u wilt,                                                                    

maak een einde aan onrecht en pijn.                                                    

Dan komt er een wereld van wijsheid en recht,                                    

waar uw volk gelukkig kan zijn, kan zijn,                                                       

uw volk gelukkig kan zijn. 

751       De Heer verschijnt te middernacht 

1.          De Heer verschijnt te middernacht!                                               

Nu is nog alles stil,                                                                         

maar zalig hij die toch reeds wacht                                                              

en Hem begroeten wil. 
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2.          Want ook als niemand naar Hem vraagt                                                                

noch in zijn dag gelooft,                                                                         

zijn komst wordt door geen macht vertraagd:                                        

Hij heeft het zelf beloofd. 

3.          Wie waakt er als een trouwe knecht,                                               

zijn meester toegedaan,                                                                                             

dat als de Heer komt om zijn recht                                                      

hij voor Hem kan bestaan? 

4.          Zijn onze lampen wel gereed                                                                          

en branden ze wel goed,                                                               

zodat, als Christus binnentreedt                                                        

Hij waardig wordt begroet? 

5.          De Heer verschijnt te middernacht!                                                         

Nu is nog alles stil…                                                                              

zalig die toch geduldig wacht                                                                           

en Hem begroeten wil. 

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. 
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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. 

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. 

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. 
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4. De sterke, zachte hand zij dank,                                                     

die meer dan troost kan geven:                                                        

als woorden stokken, spreekt de hand                                                      

in vriendschap, steun en zegen. 

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. 

 

 

 

 


