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zondag 9 augustus 2020 

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! 

2.          Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen,                                                                               

dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft                                                       

Hem dagelijks te loven met gezangen,                                                          

te wonen in zijn huis zo lang ik leef!                                                        

Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.                                          

Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,                                         

aanschouwende hoe schoon en zuiver is                                                             

zijn licht, verlichtende de duisternis. 

305       Alle eer en alle glorie 

1.          Alle eer en alle glorie                                                                   

geldt de luisterrijke naam!                                                                              

Vier de vrede die Hij heden                                                           

uitroept over ons bestaan.                                                         

Aangezicht / vol van licht,                                                                             

zie ons vol ontferming aan! 
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2.          Alle eer en alle glorie                                                                     

geldt de Zoon, de ergenaam!                                                                         

Als genade die ons toekomt                                                                                 

is Hij onze nieuwe naam.                                                                            

Licht uit licht / vergezicht,                                                                         

steek ons met uw stralen aan! 

3.          Alle eer en alle glorie                                                                                    

geldt de Geest die leven doet,                                                                 

die de eenheid in ons ademt,                                                                  

vlam die ons vertrouwen voedt!                                                       

Levenszon, / liefdesbron,                                                                        

maak de tongen los voorgoed! 

361       Er heeft een stem gesproken 

1.          Er heeft een stem gesproken,                                                         

de Heer was daar!                                                                             

Antwoord Hem vastbesloten,                                                                     

sta voor Hem klaar! 

2.          Behoud het woord, de gaven,                                                      

met wakkere zin;                                                                                    

volhard uw taak te dragen                                                                           

en leef daarin! 

3.          Hebt Gij uw knecht genodigd?                                                      

Wie ben ik, Heer?                                                                                                  

Roekeloos, kleingelovig,                                                                      

zwak en niets meer. 

4.          Het woord van God gegeven,                                                          

brengt ommekeer,                                                                                            

het voedt ons in het leven,                                                                        

is vol verweer. 
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900       Nada te turbe 

Nada te turbe, nada te espante;                                                

quien a Dios tiene nada le falta.                                                                            

Nada te turbe, nada te espante;                                                                     

sólo Dios basta. 

Vertaling:                                                                                    

Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,                                                      

wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort,                                          

God alleen is genoeg. 

917       Ga in het schip, zegt Gij                                                         

Over het meer 

1.          Ga in het schip, zegt Gij,                                                         

steek van het strand.                                                                                       

Vaar tegen wind en tij,                                                                               

vaar naar de overkant,                                                                                    

wacht daar op Mij. 

3.          Wij zien alleen nog maar                                                              

water en wind.                                                                                               

Zegt Gij dan: Wacht Mij daar?                                                                

Wij, nu de nacht begint,                                                                          

weten niet waar. 

4.          Wandelt Gij als een schim                                                           

over het meer?                                                                                               

Werd Gij een verre glimp?                                                                                   

Heer, zijt Gij onze Heer,                                                                                

kom van de kim! 
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6.          Ik ben het, zegt Gij dan.                                                                  

Kom maar met Mij                                                                                           

mee naar de overkant.                                                                                                        

Wees maar niet bang, zegt Gij,                                                                  

hier is mijn hand. 

315       Heb dank, o God van alle leven 

1.          Heb dank, o God van alle leven,                                                                          

die zijt alleen Uzelf bekend,                                                                                       

dat Gij uw woord ons hebt gegeven,                                                                         

uw licht en liefde ons toegewend.                                                            

Nu rijst uit elke nacht uw morgen,                                                                    

nu wijkt uw troost niet meer van de aard,                                                                    

en wat voor wijzen bleef verborgen                                                                 

werd kinderen geopenbaard. 

2.          En of een mens al diep verloren                                                                                                         

en ver van U verzworven is,                                                                       

Gij noemt zijn naam, hij is herboren,                                                         

vernieuwd door uw getuigenis.                                                                      

Uw woord, dat spreekt in alle talen,                                                              

heeft uit het graf ons opgericht,                                                                   

doet ons in vrijheid ademhalen                                                                      

en leven voor uw aangezicht. 

3.          Gemeente, aan wier aardse handen                                              

dit hemels woord is toevertrouwd,                                                                     

o draag het voort naar alle landen,                                                      

vermenigvuldigd duizendvoud.                                                                

Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen                                                                       

op mensengunst of -heerlijkheid?                                                                                  

’t Verwaait als gras en weidebloemen. -                                                            

Gods woord bestaat in eeuwigheid! 


