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zondag 9 mei 2021 

66 Breek, aarde, uit in jubelzangen                                                

Psalm 66 

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,                                                    

Gods glorierijke naam ter eer.                                                       

Laat van alom Hem lof ontvangen.                                              

Geducht zijn uwe daden, Heer.                                                                  

Uw tegenstanders, diep gebogen,                                          

aanvaarden veinzend uw beleid.                                                          

Heel de aarde moet uw naam verhogen,                            

psalmzingen uwe majesteit. 

6. Gij die God vreest, ik zal u spreken                                                            

van al wat aan mij is geschied.                                               

Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken,                                                 

of in mijn hart was reeds een lied.                                                      

Zou God mij hebben willen horen,                                        

wanneer ik onrecht had beraamd?                                                   

Maar Hij nam mijn gebed ter ore,                                                     

Hij heeft mijn bidden niet beschaamd. 

7. De naam des Heren zij geprezen!                                                  

Hij, die getrouw is en nabij,                                                            

heeft mijn gebed niet afgewezen.                                                       

De Heer is goed geweest voor mij. 

652 Zing jubilate voor de Heer 

1. Zing jubilate voor de Heer,                                                               

hemel en aarde, loof uw Vader,                                                    

engelen, goden, mens en dier,                                              

sterren en stenen, jubilate! 
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2. Zing jubilate, dat is goed,                                                              

vogels en vissen, licht en water,                                           

bloemen en bomen, vlees en bloed,                                           

lichaam en ziel, zing jubilate! 

3. Zing jubilate voor de Zoon,                                                           

dat Hij de hemel heeft verlaten,                                                       

dat Hij de zonden heeft verzoend,                                              

Jezus Messias, jubilate! 

4. Zing jubilate voor de Geest,                                                        

offer de vogel Geest uw adem,                                                     

dat Hij uw hart met vuur geneest,                                            

wees God indachtig, jubilate! 

838       O grote God die liefde zijt                                                          

Het diepste woord 

1.          O grote God die liefde zijt,                                                                  

o Vader van ons leven,                                                                              

vervul ons hart, dat wij altijd                                                                          

ons aan uw liefde geven.                                                                             

Laat ons het zout der aarde zijn,                                                                 

het licht der wereld, klaar en rein.                                                            

Laat ons uw woord bewaren,                                                                            

uw waarheid openbaren. 

3. Leer ons het goddelijk beleid                                                               

der liefde te beamen,                                                             

opdat wij niet door onze strijd                                                            

uw goede trouw beschamen.                                                           

Leg ons de woorden in de mond                                                                                                 

die weer herstellen uw verbond.                                                                           

Spreek zelf door onze daden                                                                      

van vrede en genade. 
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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. 

992       Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

1.          Wat vraagt de Heer nog meer van ons                                                                        

dan dat wij recht doen en trouw zijn                                                              

en wandelen op zijn weg? 

2.          Wat vraagt de aarde meer van ons                                                               

dan dat wij dienen en hoeden                                                                

als mensen naar Gods beeld? 

3.          Wat vragen mensen meer van ons                                               

dan dat wij breken en delen                                                                          

als ons is voorgedaan? 

4.          Het is de Geest die ons beweegt                                                             

dat wij Gods wil doen en omzien                                                                                                                                      

naar alles wat er leeft. 
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