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1. Heft op uw hoofden
1.
Heft op uw hoofden, poorten wijd!
Wie is het, die hier binnenrijdt?
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid!
Hij geeft de wereld ‘t leven weer.
Juicht blijde, zingt uw God ter eer,
looft Hem, die sterk van daad
de deuren binnengaat!
2.
Gezegend was het land, de stad,
waar deze Koning binnentrad.
Gezegend ‘t hart, dat openstaat
en deze Koning binnenlaat.
De Zonne der gerechtigheid
verblindde niet door majesteit;
maar wat in ‘t duister sliep,
ontwaakte, toen Hij riep.
3.
Heft op uw hoofden, poorten wijd!
Elk hart zij Hem ter woon bereid!
De palmen van uw eerbied spreidt
de weg langs, die uw Koning rijdt.
Hij komt tot u met troost en vree
en brengt u heil en liefde mee.
Geprezen zij de Heer,
Hij geeft u ‘t leven weer!
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2. Hoe zal ik U ontvangen
1.
Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
o, ‘s werelds hoogst verlangen,
der mensen zaligst goed?
Dat ons uw Geest verlichte!
Houd zelf de fakkel bij,
die, Heer, ons onderrichte,
wat U behaaglijk zij!
2.
Ver van de troon der tronen
en ‘s hemels zonneschijn
wilt G’ onder mensen wonen,
der mensen broeder zijn!
Met God wilt G’ ons verzoenen,
tot God heft G’ ons omhoog,
en onder de miljoenen
hebt Gij ook mij in ‘t oog.
3.
‘k Lag machteloos gebonden:
Gij komt en maakt mij vrij!
Ik was bevlekt met zonden:
Gij komt en reinigt mij!
Het leven was mij sterven,
tot Gij mij op deed staan.
Gij doet mij schatten erven,
die nimmermeer vergaan.
18

4. Nog eens zal Hij verschijnen
als Richter van ‘t heelal,
die ‘t hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen;
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven ‘t graf!
3. Nu daagt het in het oosten
1.
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
2.
De duisternis gaat wijken
van d’ eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
3.
Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
naar ‘t scheen van God verlaten,
begroeten ‘t morgenrood.
4.
De zonne, voor wier stralen
het nacht’lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ‘t eeuwig licht!
19

5.
Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
4. O kom, o kom, Immanuël
1.
O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël.
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw Naam, o Heer.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël.
2.
O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël.
3.
O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël.
20

4.
O kom, die onze Koning zijt,
In wolk en vuur en majesteit,
O Adonaï, die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij,
Immanuël.
5. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
1.
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil’ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o Zon van liefde, mijn gemoed!
2.
Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Ik blijf op U in liefde staren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
21

6. Daar is uit ‘s werelds duist’re wolken
1. Daar is uit ‘s werelds duist’re wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood:
de nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.
2.
Gij wilt met vrede tot ons komen,
met vreed’ en vrijheid, vreugd’ en eer.
Het juk is van de hals genomen,
God lof, wij zijn geen slaven meer!
De staf des drijvers ligt verbroken,
aan wie ons hart zich had verkocht,
en ‘t wapentuig in brand gestoken
van hem, die onze ziele zocht.
3.
Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door uw kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn Naam is Wonderbaar, zijn daden
zijn wond’ren van genâ alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor ‘t oog des Vaders treên.
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4.
O Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed’ op aard’ en in mijn ziel!
Doe elke zondaar tot U vlieden,
dat al wat ademt voor U kniel’!
Des Heren ijver zal bewerken,
dat Hij de zetel, u bereid,
met recht en met gericht zal sterken:
Hem zij de lof in eeuwigheid!
7. Eer zij God in onze dagen
1.
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd,
mensen van het welbehagen
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.
2.
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.
3.
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.
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8. Er is een Kindeke geboren op d’ aard
1.
Er is een Kindeke geboren op d’ aard,
er is een Kindeke geboren op d’ aard,
‘t kwam op de aarde voor ons allemaal,
‘t kwam op de aarde voor ons allemaal.
2.
Er is een Kindeke geboren in ‘t stro,
er is een Kindeke geboren in ‘t stro,
‘t lag in een kribbe bedekt met wat hooi,
‘t lag in een kribbe bedekt met wat hooi.
3.
‘t Kwam op de aarde en ‘t had er geen huis,
’t kwam op de aarde en ‘t had er geen huis,
’t kwam op de aarde en ‘t droeg al zijn kruis,
’t kwam op de aarde en ‘t droeg al zijn kruis.
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9. Ere zij God
Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge,
ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen
een welbehagen, in de mensen
een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

10. Heerlijk klonk het lied der eng’len
1.
Heerlijk klonk het lied der eng’len,
in het veld van Efratha:
ere zij God in de hoge, looft de Heer,
halleluja!
Refrein:
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen;
zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort zijn stem.
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2.
Jezus kwam op aarde neder
als een kindje klein en teer;
maar, hoe arm Hij toen mocht wezen,
Hij was aller Hoofd en Heer.
(Refrein)
3.
In een kribbe lag Hij neder,
weldra werd een kruis zijn troon;
ja, om zondaars te verlossen,
droeg Hij spot en smaad en hoon.
(Refrein)
4.
Leer ons bij uw kribbe buigen,
leer ons knielen bij uw kruis,
leer ons in uw Naam geloven,
neem ons eens in ‘t Vaderhuis.
(Refrein)
11. Hoor, de eng’len zingen d’ eer
1.
Hoor, de eng’len zingen d’ eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
mensentong en eng’lenstem,
looft het Kind van Bethlehem!
Hoor, de eng’len zingen d’ eer
van de nieuwgeboren Heer!
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2. Hij, die heerst op ‘s hemels troon,
Jezus Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Vleesgeworden Woord van God,
mens geworden om ons lot,
U, der mensen een, o Heer,
U, Immanuël, zij eer!
Hoor, de eng’len zingen d’ eer
van de nieuwgeboren Heer!

3.
Lof de Vorst der eeuwigheid,
Zonne der gerechtigheid!
Van zijn vleug’len dalen neer
licht en leven altijd weer.
Lof U, die uw glorie deed
schuilen in het aardekleed,
opdat wij van zonde rein,
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen d’ eer
van de nieuwgeboren Heer!
12. Ik kniel aan uwe kribbe neer
1.
Ik kniel aan uwe kribbe neer
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.
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2.
Voor ik als kind ter wereld kwam
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam
hebt Gij me uitverkoren.
Voordat uw hand mij heeft gemaakt
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.
3.
Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos
Uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en ‘t ware licht in mij ontsteekt
hoe heerlijk zijn uw stralen.
13. In Bethlehems stal
1.
In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis;
zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis.
2.
Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,
die zondaren mint, zo nameloos teer;
die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij:
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.
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3.
Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht,
dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht!
Ik kniel bij uw kribbe met dankend gemoed
en breng U eerbiedig mijn zeeg’nende groet.
4.
Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart.
Bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.
Geef Gij mij een hart, Heer, dat U steeds bemint,
dan ben ik van nu aan voor eeuwig uw kind.
14. In de stad van Koning David
1.
In de stad van Koning David,
in de stilte van de nacht,
is het Kind, een Zoon, geboren,
de Messias, lang verwacht.
Zoon van God en Israël,
Zoon van God, Immanuël.
2.
In de stad van Koning David,
in de stal van Bethlehem,
ligt de Heiland in de kribbe,
in het stro daar vind je Hem.
Deze Koning zonder troon,
deze Koning is Gods Zoon.
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3.
In de stad van Koning David,
wordt het licht in deze nacht,
want de Heiland is geboren,
de Messias, lang verwacht.
Zoon van God, Immanuël,
Zoon van God, Heer, dank U wel!
15. Komt allen tezamen
1.
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
2.
De hemelse eng’len,
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ‘t schamel dak:
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
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3.
Het eeuwige Godswoord,
eeuwig licht des Vaders,
zien wij gehuld in het mens’lijk vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
4.
O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
16. Komt, verwondert u hier, mensen,
1.
Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren Kind!
Ziet, die ’t Woord is, zonder spreken,
ziet, die Vorst is, zonder pracht,
ziet, die ’t al is, in gebreken,
ziet, die ’t Licht is, in de nacht,
ziet, die ’t Goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.
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2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die ’t al draagt in zijne hand.

3.
O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij, dat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!
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17. Midden in de winternacht
1.
Midden in de winternacht
ging de hemel open.
Die ons ‘t heil der wereld bracht,
antwoordt op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citer slaan,
blaast de fluiten aan.
Laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.
2.
Zie, reeds staat de morgenster
stralend in het duister.
Want de dag is niet meer ver,
bode van de luister,
die ons weldra op zal gaan,
herders blaast uw fluiten aan.
Laat de bel, bim, bam,
laat de trom, rom, bom,
kere om, kere om,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.
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18. Nu zijt wellekome
1.
Nu zijt wellekome,
Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge,
van alzo veer!
Nu zijt wellekome
van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk,
zijt Gij gezien nooit meer.
Ontferm U, Heer!
2.
Herders op den velde
hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren,
zij wisten ‘t niet!
“Gaat aan gene straten
en gij zult Hem vinden klaar.
Bethl’em is de stede,
daar is ‘t geschied voorwaar.”
Ontferm U, Heer!
3.
Wijzen uit het Oosten,
uit zo verre land,
zij zochten onze Heere
met offerand.
Z’ offerden ootmoediglijk
mirr’, wierook ende goud
’t eeren van dat Kinde,
dat alle ding behoudt.
Ontferm U, Heer!
34

19. Over de heuvels
1.
Over de heuvels en stil in het dal,
daar staat een kribbe, een schamele stal;
over de bergen, in ‘t wit van de nacht,
daar werd het wonder, het wonder
volbracht.
Refrein:
Glorie, glorie, gloria,
Christus is geboren.
Glorie, glorie, gloria,
halleluja!

2.
Vorsten, zij kwamen in pracht en in praal,
purper, scharlaken en oosterse taal;
vorsten en volken, zij brachten hun eer,
‘t Kind in de kribbe, zo lag het daar neer.
(Refrein)
3.
Eng’len bezingen het lied door de nacht,
Christus geboren, de vrede gebracht!
Feest in de hemel en feest op het veld,
feest op de aarde, de mare verteld.
(Refrein)
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Lijdenstijd, Goede Vrijdag en Pasen
20. Stille nacht, heilige nacht
1.
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
werd geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
2.
Hulp’loos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt G’ U rijkdom ontzegd,
werd G’ op stro en in doeken gelegd.
Leer m’ U danken daarvoor,
leer m’ U danken daarvoor.
3.
Stille nacht, heilige nacht!
Vreed’ en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij d’ eer!
Amen, Gode zij d’ eer!
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21. Als ik des Heilands kruis aanschouw
1.
Als ik des Heilands kruis aanschouw,
waar Hij de diepste smarten leed,
dan is mijn hart vervuld van rouw,
om Hem, die daar de strijd volstreed.
2.
Veracht, bespot zie ik daar Hem,
bedekt met bloed, de dood nabij;
en ‘t is, als hoor ik zijne stem:
Ik stierf voor u, leeft gij voor Mij?
3.
Gij, Jezus, droeg mijn schuld en smart,
die zonde mij te dragen gaf;
daar kocht Gij vrede voor mijn hart,
daar wendde Gij de straf mij af.
4.
Ja, Heer, ik weet, op Golgotha
stierf Gij voor zondaars, ook voor mij.
Help thans mij, Heer, dat Uw genâ
voor and’ ren in mij zichtbaar zij.
5.
Hoe mij de wereld soms ook tart,
‘k Begeer niet meer haar vreugd’ en eer;
zijn liefde vraagt geheel mijn hart,
‘k dien onverdeeld mijn dierb’re Heer.
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22. Als ik het wond’re kruis aanschouw
1.
Als ik het wond’re kruis aanschouw,
waar Christus stierf, die ‘t al volbracht,
dan voel ik, hoe ‘k mijn trots berouw
en ‘t rijkst gewin slechts schade acht.
2.
Verbied mij dan elk pralend woord
voor al wat niet Uw kruis is, Heer,
en laat mij, wat m’ op aard’ bekoort,
ten offer leggen voor U neer!
3.
Te klein is ‘t offer, dat ik bood,
al waar’ al ‘t goed der aard’ mijn deel.
Uw wond’ re liefde, godd’lijk groot,
eist alles, ja mijzelf geheel.
4.
Lof Hem, die door zijn kruis en dood
genâ voor zondaars heeft bereid!
Lof Hem en zijne liefde groot,
alom en tot in eeuwigheid!
23. Als ik in gedachten sta
1.
Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan ’t kruishout brak,
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2.
Hoe nog stervende zijn mond
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: “Hij vergeet ons niet,
schoon Hij stervend ons verliet.”
3.
Hoor ik dan, hoe Jezus bad
voor wie Hem gekruisigd had,
‘k weet dan: bij de Heiland is
ook voor mij vergiffenis.
4.
Zie ik, hoe genaad’ ontving,
die met Hem aan ’t kruishout hing,
‘k bid, mij voelend hem gelijk,
“Heer, gedenk mij in uw rijk!”
5.
Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat
Hem zijn God verlaten had,
‘k weet dan, wat mij ook ontvall’,
God mij nooit verlaten zal.
6.
Hoor ik, hoe Hij riep: “Mij dorst!”,
dan roep ik: “O Levensvorst,
Gij, Gij naamt de bitt’re dronk,
die deez’ aard’ verzoening schonk!”
7.
Op zijn kreet: “Het is volbracht,”
antwoordt mijn aanbidding zacht:
“Jezus, ook voor mij verwierf
Gij verlossing, toen Gij stierf.”
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8.
Hoor ik, hoe het laatst van al
Hij zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot
in de handen van mijn God.
24. Als ik m’n ogen sluit en denk aan Golgotha
1.
Als ik m’n ogen sluit
en denk aan Golgotha,
dan lijkt het net of ik
daar op die heuvel sta.
Ik zie het houten kruis,
zie wat de mensen doen,
dat Jezus sterven moet,
want dat gebeurde toen.
2.
Ik hoor opnieuw zijn stem,
die roept: “Het is volbracht.”
En daarna wordt het stil,
‘t is donker als de nacht.
Toen stierf Hij aan het kruis,
toen was de pijn voorbij.
O, ik weet meer dan ooit
dat Hij dit deed voor mij.
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3.
Ik doe m’n ogen dicht
en vouw m’n handen stil.
Ik bid met heel mijn hart,
wat ik Hem zeggen wil:
‘Heer, aan dat houten kruis,
droeg U de straf voor mij,
Ik had nog nooit een Vriend
die zoveel hield van mij’.
25. Diep, o God, in ‘t stof gebogen
1.
Diep, o God, in ‘t stof gebogen,
schuldig voor uw hoog gericht,
vloeien tranen uit onz’ ogen,
dekt de schaamt’ ons aangezicht.
‘t Zondig stof ontvangt genâ:
Jezus sterft op Golgotha!
Voor een wereld, diep verloren,
geeft God zijne Eengeboren’.
2.
Jezus, uw verzoenend sterven
blijft het rustpunt van ons hart.
Als wij alles, alles derven,
blijft uw liefd’ ons bij in smart.
Och, wanneer mijn oog eens breekt,
‘t angstig doodszweet van mij leekt,
dat uw bloed mijn hoop dan wekke
en mijn schuld voor God bedekke.
41

3.
Vader, vol van mededogen,
zie ons arme zondaars aan,
sla op ons uw vriend’lijk’ ogen:
Jezus heeft voor ons voldaan.
Ja, Hij heeft voor ons voldaan,
God neemt ons als zondaars aan.
‘t Zelfde recht, dat Hem deed sterven,
doet ons ‘t eeuwig leven erven.
26. Hij kwam bij ons, heel gewoon
1.
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.
Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd’ en kracht.

2.
En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet,
maar toch zei Hij: “Uw wil geschied’.”
(Refrein)
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3.
Zie je de wonden zo diep.
de hand die aard’ en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.
(Refrein)
4.
Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
(Refrein)
27. Is dat, is dat mijn Koning
1.
Is dat, is dat mijn Koning,
dat aller vaad’ ren wens?
Is dat, is dat zijn kroning?
Zie, zie, aanschouw de Mens!
Moet Hij dat spotkleed dragen,
dat riet, die doornenkroon?
Lijdt Hij die smaad, die slagen,
Hij, God! Uw eigen Zoon?
2.
Ja, ik kost Hem die slagen,
die smarten en die hoon;
ik doe dat kleed Hem dragen,
dat riet, die doornenkroon,
ik sloeg Hem al die wonden,
voor mij moet Hij daar staan;
ik deed, door mijne zonden,
Hem al die jamm’ren aan.
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28. ‘t Is middernacht
1.
‘t Is middernacht en in de hof,
buigt, tot de dood bedroefd, in ‘t stof,
de Levensvorst; in zijn gebeên,
doorworstelt Hij zijn strijd alleen.
2.
‘t Is middernacht, maar hoe Hij lijdt,
zijn jong’ren slapen bij die strijd;
en derven, afgemat in rouw,
de aanblik op des Meesters trouw.
3.
‘t Is middernacht, maar Jezus waakt,
en ‘t zielelijden, dat Hij smaakt,
bant uit zijn hart de bede niet;
mijn Vader, dat uw wil geschied’.
4.
‘t Is middernacht, en ‘t Vaderhart
sterkt en verstaat de Man van smart,
die ‘t enig lijden, dat Hij torst,
ten eind’ doorstrijdt als Levensvorst.
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29. Jezus, leven van mijn leven,
1.
Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijne dood,
die voor mij U hebt gegeven
in de grootste zielennood,
opdat ik niet hoop’loos sterven,
maar uw heerlijkheid zou erven;
duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!
2.
Gij, o Jezus, hebt gedragen
lasteringen, spot en hoon,
zijt gebonden en geslagen,
Gij, des Vaders eigen Zoon,
om van schuld en eeuwig lijden
mij, verloor’ ne, te bevrijden;
duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!
3.
Heer, Verzoener van mijn zonden,
Heiland, die mij hebt gezocht,
die mijn boeien hebt ontbonden
en voor God mij vrijgekocht,
ik, onrein in schuld verloren,
ben opnieuw in U geboren;
duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!
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4. Dank, mijn Heiland, voor Uw lijden,
voor uw bitt’ re, bange nood,
voor uw heilig, biddend strijden,
voor uw trouw tot in de dood,
voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis door U gedragen;
duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!
30. Lam Gods, dat zo onschuldig
1.
Lam Gods, dat zo onschuldig,
zo moedig en geduldig,
aan ‘t schand’lijk kruishout lijdt,
verdienen niet mijn zonden
die striemen en die wonden?
Ja ‘k weet, dat Gij onschuldig zijt!
2.
Niet Gij, neen ik moest sterven
en ‘s Vaders liefde derven
in eindeloze pijn!
Toen sloegt G’ op mij uw ogen
in godd’lijk mededogen,
en wildet mijn Verlosser zijn.
3.
Gun, dat ‘k U dankbaar nader,
o Midd’laar bij de Vader.
Wat is uw liefde groot!
Gij wildet mij hergeven
het eeuwig, hemels leven,
en stierf daartoe die wrede dood.
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4.
O Godslam, nooit volprezen,
leer mij de zonde vrezen,
waarvoor Gij stierft aan ‘t kruis!
Deel mij uw zaal’ge vrede,
ja, deel m’ uw hemel mede
en leid mij eens in ‘t Vaderhuis.
31. Leer mij, o Heer
1.
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.
2.
‘k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.
3.
Dit breekt mijn trots, slaat mijn verdienste neder,
verlaagt mij diep, maar het verhoogt mij weder!
Het meldt mij heil, die van Gods tegenstander
in vriend verander.
4.
Gij hebt voor mij U in de dood gegeven:
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U, die voor mij wilde lijden,
mijn hart niet wijden?
47

33. O hoofd, bedekt met wonden
32. Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis
1.
Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis,
hangt ten spot van snode smaders.
Zoon des Vaders,
waar is toch uw almacht thans,
waar uw goddelijke glans?
2.
Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis,
en Hij hangt er mijnentwege,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij,
en zijn sterven zaligt mij.
3.
Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,
ook voor mij heeft Hij zijn leven
veil gegeven.
Brand, mijn hart, ontbrand in gloed
jegens Hem, mijn hoogste goed.
4.
Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,
en ik zou in droeve dagen
troost’loos klagen?
Klagen, neen! Bij dit gezicht
valt de zwaarste last mij licht.
5.
Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis!
‘k Heb mij, Heer, in dood en leven
U gegeven.
‘k Leef in vreugd en tegenheên,
‘k leef en sterf voor U alleen.
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1. O hoofd, bedekt met wonden,
belaân met smart en hoon,
o hoofd, ten spot ombonden
met ene doornenkroon,
eertijds gekroond met stralen
van meer dan aardse gloed,
waarlangs nu drupp’len dalen,
‘k breng zeeg’nend U mijn groet!
2.
Van al de last dier plagen,
met goddelijk geduld,
o Heer, door U gedragen,
heb ik, heb ik de schuld!
Och, zie, hoe ‘k voor uw ogen
hier als een zondaar sta
en schenk vol mededogen
m’ een blik van uw genâ!
3.
Wat stof tot zielsverblijden,
hoe zalig is ’t en goed,
dat ‘k in uw bitter lijden
mijn redding vinden moet!
O, mocht ik U, mijn Leven,
daar ‘k bij uw kruishout kniel,
mijzelf ten offer geven:
wat winste deed mijn ziel!
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4.
U zij de dank mijns harten,
U, Jezus dier’bre Vriend,
voor ‘t dragen van die smarten,
alleen door mij verdiend!
Och, blijv’, wat troost ik derve,
de hoop op U mij bij,
opdat, wanneer ik sterve,
in U mijn einde zij!
34. Op die heuvel daarginds
1.
Op die heuvel daarginds
stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld;
maar dat kruis werd de mens
tot het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.
Refrein:
‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon;
als die grote dag aanbreekt
en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon.
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2.
O dat ruwhouten kruis
door de wereld gesmaad
heeft een wond’re bekoring en macht;
want Gods Zoon liet zijn troon,
Hij droeg smaadheid en hoon,
om de vreugd’ die dat kruis voor ons bracht.
(Refrein)
3.
Van dat ruwhouten kruis
met het bloed van Gods Zoon,
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd;
vol van schoonheid en pracht,
vol van reddende kracht,
voor een ieder die in Hem gelooft.
(Refrein)
4.
Help mij Heer aan dat kruis
trouw te zijn tot de dood,
ook als hier smaad en spot is mijn loon;
want dat kruis droeg mijn straf,
nam de schuld van mij af;
‘t werd de toegang voor mij tot Gods troon.
(Refrein)
35. Christus, onze Heer, verrees,
1.
Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
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2.
Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
en aan zondaars ‘t leven gaf, halleluja!
3.
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem’len Heer, halleluja!
Eng’len juub’len Hem ter eer, halleluja!
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36. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
1.
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van God is opgestaan.
2.
Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held!
Hij steeg uit ‘t graf door ‘s Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht.
3.
Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.
Die in ‘t geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.
4.
Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven, door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.
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37. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en
gegeven
1.
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en
gegeven. Laat ons Hem loven en
danken verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht
heeft Hij ons aan ’t licht gegeven.
2.
Waren wij dood door de zonde verminkt en
verloren, doven van harte, verhard om zijn woord
niet te horen.
Hij is zo groot
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.
Zend nu uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan
eren Gods heilige Naam
en Hem in waarheid aanbidden.
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38. Jezus leeft, en wij met Hem
1.
Jezus leeft, en wij met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Jezus leeft, en zijne stem
roept ook ons eens weer tot leven,
zal ons eens met eer bekleên:
dit is onze troost alleen!
2.
Jezus leeft! Hem is de macht
Over ’t gans heelal gegeven.
en wij zullen door zijn kracht
Hem gelijken, eeuwig leven.
Zou Gods trouw ooit wank’len? Neen,
dit is onze troost alleen.
3.
Jezus leeft, dit is gewis:
waar ons pad ook heen moog’ leiden,
zelfs geen macht der duisternis,
niets kan ons van Jezus scheiden.
’t Steunen op zijn mogendheên:
dit is onze troost alleen.
4.
Jezus leeft, nu is de dood
ons een ingang tot het leven.
Welk een rust in stervensnood
zal dit woord ons harte geven.
Gij, o Heiland, Gij alleen,
Gij zijt onze troost alleen!
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39. Komt, knielen wij voor Jezus samen
1.
Komt, knielen wij voor Jezus samen
met vrolijk uitzicht op ons lot!
Het is volbracht, volbracht, ja, amen,
het is voor ons volbracht bij God.
Het grote werk, dat Hij aanvaardde,
al d’ eeuwen door met smart verwacht,
dat is volbracht: juich hemel, aarde,
juicht zondaars, ‘t is voor u volbracht!
2.
Gij, Jezus, hebt de last gedragen,
die zond’ en schuld te dragen gaf.
God zag uw werk met welbehagen
en wendt van ons zijn straffen af.
Wij schuldig, door God uitgedreven,
wij bleven ver van Eden staan,
maar ’t kruis werd ons de boom van ’t leven;
die wees de Vader zelf ons aan.
3.
Wat d’ oude godsspraak deed verwachten,
wat ooit Gods recht gevorderd had,
hebt Gij volbracht met al uw krachten,
volbracht op ’t moeilijk lijdenspad.
Geen vlek, geen mistred zagen d’ ogen
der vlekkeloze Majesteit,
en ’t vonnis, dat u zal verhogen,
is d’ uitspraak der rechtvaardigheid.
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4.
Wij willen need’rig Gode leven,
U volgen, waar Gij ons geleidt,
ons U geheel ten offer geven
met nooit volbrachte dankbaarheid.
Getrouwe Leidsman, sla ons gade,
Voleinder, laat door uwe kracht
het heerlijk werk van Gods genade
in ons ook eenmaal zijn volbracht!
40. Ontwaak, gij die slaapt
1.
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn,
en Christus zal over u lichten!
Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon,
eer Hij u als rechter komt richten.
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot!
Wie kiest, o verdwaasde, voor ‘t leven de dood?
2.
Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed,
de nacht is zo lang reeds verdwenen!
Het licht der genade, met blijdschap begroet,
heeft d’ aarde reeds eeuwen beschenen.
En groots is uw roeping en heilig uw taak,
en d’ uren zijn weinig: ontwaak dan, ontwaak!
3.
Sta op uit de doden, o zondaar, en leef,
dat Christus ook over u lichte!
Sta op uit de doden, o zondaar, of beef
voor God en het jongste gerichte!
Nog wekt u de Heiland en nog is er raad,
sta op uit de doden, ‘t is spoedig te laat!
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41. U zij de glorie
1.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
2.
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
3.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
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42. Wees gegroet, gij eersteling der dagen
1.
Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens Licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Heere Jezus, Trooster aller smarten,
Zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaal’ gen sabbatsvree!
2.
Op uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden w’ uit ons zondengraf.
Leer ons daag’lijks, leer ons duizendwerven,
in uw kruisdood meegekruisigd sterven
en herboren, opgestaan,
achter U ten hemel gaan!
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Hemelvaart, Pinksteren en wederkomst
43. De dag der kroning is gekomen
1.
De dag der kroning is gekomen,
de dag van eer en heerlijkheid!
De Heer heeft weder ingenomen
zijn zetel na volbrachte strijd.
Aard’ en hemel zingen
van de grote dingen,
die Hij wrocht op aard.
Voor der jong’ren ogen
steeg Hij naar den hogen,
eer, aanbidding waard.
2.
De Here sprak tot mijne Here:
“Zit aan mijn rechterhand met mij.”
Dat alle hoogheid zich verneêre
voor ‘t machtwoord dezer heerschappij.
Die de mensen hoonden
en met doornen kroonden,
leeft, gekroond met eer.
Die de wereld smaadde
en met vloek belaadde,
heerst als aller Heer.
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3.
Gij zaagt uw Heer ten hemel varen,
de Heil’ge Geest daald’ op u neer.
G’ ontvingt die gave, blijde scharen,
thans geen verlaten wezen meer.
d’ Engelen daarboven,
met de heil’gen, loven
Christus, thans gekroond,
en de Kerk beneden
ziet zijn plaats bekleden,
daar zijn Geest hier woont.
4.
Komt, laat ons hopen, bidden, waken
en ons versterken in ons Hoofd!
Ook heden wil Hij vreugde maken
voor al wie deze Geest gelooft.
Gij stort uit den hoge
stromen op het droge,
laving aan wie dorst.
Gij werd opgenomen,
maar zult weder komen,
‘s werelds Vredevorst!
44. De dag van onze Vorst brak aan
1.
De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan
omstraald van morgenlicht
voor ‘s Vaders aangezicht.
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2.
Hij heeft, van dood en graf ontdaan,
het leven weergenomen.
Nu is zijn uur gekomen;
Gods paradijs zal opengaan
en heel de hemel wijd
weerkaatst zijn heerlijkheid.
3.
De Vader stelt Hem in de troon
als Christus en als Here,
bekleed met macht en ere.
De heerschappij is aan de Zoon,
wiens goddelijk geweld
de laatste vijand velt.
4.
Wie kan zijn hoog en heilig recht
ter wereld ooit verbreken?
Wie zal Hem tegenspreken,
die voor zijn kerk het pleit beslecht
en haar na strijd en kruis
voert in het vaderhuis.
5.
O, Heer, die onze Koning zijt,
laat niets uw rijk verhind’ren,
en open voor uw kind’ren
de poorten van uw woning wijd.
Laat, met uw feestkleed aan
ons tot uw bruiloft gaan.
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45. Gouden harpen ruisen
1.
Gouden harpen ruisen,
bij der eng’len zang;
paarlen poorten beiden,
‘s Konings hemelgang.
Jezus, Gloriekoning,
vol van majesteit,
ging zijn troon bestijgen,
Hem omhoog bereid.
Refrein:
Dood en graf verwon Hij!
Juicht uit volle borst:
Jezus voer ten hemel,
glorie onze Vorst!
2.
Hij, Wiens dood verlossing
schonk aan u en mij,
zit gekroond met glorie,
aan zijns Vaders zij.
Jezus heeft verwonnen
dood en hel aan ‘t kruis.
Jezus, Gloriekoning,
ging naar ‘t Vaderhuis.
(Refrein)
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3.
Biddend voor zijn kind’ren
in dat zalig oord,
roepend hen tot glorie
eeuwig, ongestoord;
lief’lijk plaatsbereidend
voor zijn toevend kind,
daar waar Jezus eeuwig
leeft en hen bemint.
(Refrein)
46. Kroon Hem met gouden kroon
1.
Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijnen troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak! Mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf,
en prijs Hem in all’ eeuwigheên,
die ‘t heil voor u verwierf.
2.
Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ‘t gans heelal
wat Hij voor ‘t mensdom deed.
De eng’len om Gods troon;
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wond’re pracht.
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3.
Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee;
‘t klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt,
en vrede heerst alom,
wordt de aarde weer een paradijs.
Kom, Heere Jezus! Kom!
47. Roept uit aan alle stranden
1.
Roept uit aan alle stranden,
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen
het Evangeliewoord! (2x)
2.
Roept uit de Heer der Heren
als aller volken Vriend!
De volken moeten leren
wat tot hun vrede dient. (2x)
3.
Verbreekt de wreed’ altaren
en bouwt des Heren huis!
De wereld moet zich scharen,
zich scharen om zijn kruis. (2x)
4.
De doven moeten horen,
d’ onkundigen verstaan,
de blinden ‘t heillicht gloren,
de kreup’len leren gaan. (2x)
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5.
De treurenden vergeten
hun leed en droefenis,
en al wat arm is, weten
dat daar een Heiland is. (2x)
6.
Roept uit aan alle stranden,
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen
het Evangeliewoord! (2x)
48. ‘t Oog omhoog
1.
‘t Oog omhoog, het hart naar boven!
Hier beneden is het niet:
‘t ware leven, lieven, loven
is maar, daar men Jezus ziet.
Wat men hoor’ of zie op aard,
is ons kost’lijk hart niet waard:
wil men leven, lieven, loven,
‘t oog omhoog, het hart naar hoven!
2.
Jezus, bron der hemelvreugde,
die ons hart eens smaken zal;
wat ons ooit op aard verheugde,
Gij verheugt ons boven al!
Daar Gij ons reeds hier bereidt
voor des hemels heerlijkheid,
waar w’ U eeuwig lieven, loven,
Jezus, trek ons hart naar boven!
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3.
Och, dat aller mensentongen,
aller eng’len zang, o Heer,
samenstemden, samen zongen
eeuwig tot uw lof en eer!
Zonder einde geeft uw lof,
Jezus, ons de rijkste stof:
trek tot U ons hart naar boven,
dat w’ U eeuwig lieven, loven.
49. Zingt, zingt blij te moê
1.
Zingt, zingt blij te moê
en met dank’bre tonen
Jezus glorie toe!
Uit het laagste stof
klink’ uws Redders lof,
waar ook mensen wonen.
2.
Zingt des Hoogsten Zoon,
ons van God gegeven!
Van zijn hoge troon,
op genâ gegrond,
stroomt voor ’t wereldrond
eeuwig heil en leven.
3.
Die ons bij de hand
door dit moeilijk leven
leidt naar ‘t vaderland,
en, wie op Hem bouwt,
woord en trouwe houdt
tot in ‘t eeuwig leven.
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4.
Ja, U kiest ons hart
eeuwig tot zijn Koning!
Onder vreugd en smart
geld’ uw liefd’ ons ‘t meest,
strekk’ ons hart uw Geest
eeuwig tot een woning!
50. De Geest des Heren
1.
De Geest des Heren die het leven
en vrijheid is en helder licht,
weerspiegelt in ons opgeheven,
niet meer omsluierd aangezicht.
God is de Geest die ons geleidt
van heerlijkheid tot heerlijkheid.
2.
Het licht dat wij aanschouwen mogen,
dat door geen duister wordt bedekt,
het evangelie ons voor ogen,
dat ons voorgoed tot leven wekt,
is Christus in wiens heerlijkheid
het beeld van God ons begeleidt.
3.
De God, die sprak in den beginne:
‘Licht schijne in de duisternis’,
verlicht ook heden hart en zinnen
van ieder die in Christus is.
Wij zien in Christus’ aangezicht
Gods eigen ongeschapen licht.
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51. Er komen stromen van zegen
1.
Er komen stromen van zegen.
Dat heeft Gods Woord ons beloofd;
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.
Refrein:
Stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

2.
Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn:
op de valleien en bergen
zal er nieuw leven dan zijn.
(Refrein)
3.
Er komen stromen van zegen,
zend ons die Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
geef z’ ons voortdurend, o Heer!
(Refrein)
69

52. Geest des Heren, kom van boven!
1.
Geest des Heren, kom van boven!
Laaf met uw genadegoed
alle zielen, die geloven,
doe ze blaken van uw gloed!
Op het blinken uwer stralen
buigt zich d’ aard voor Jezus neer,
zaam’len zich van heind’ en veer,
alle tongen, alle talen.
Halleluja, U zij d’ eer,
U zij d’ eer, halleluja!
2.
Heilig licht en Gids ten leven,
breng ons door het Woord te zaam!
Leer ons God ons harte geven
met de lieve Vadernaam!
Maak ons vrij van alle dwaling,
vrij van alle fabelleer,
trouw aan Christus, onze Heer,
tot onz’ uiterst’ ademhaling!
Halleluja, U zij d’ eer,
U zij d’ eer, halleluja!
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53. Geest van hierboven
1. Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
2.
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!
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54. Heer! Ik hoor van rijke zegen
1.
Heer! Ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen,
dropp’len vallen op mij neer;
ook op mij, ook op mij,
dropp’len vallen ook op mij.
2.
Ga mij niet voorbij, o Vader,
zie hoe mij mijn zonden smart;
trek mij met uw koorden nader,
stort uw liefd’ ook in mijn hart.
Ook in mij, ook in mij,
stort uw liefde ook in mij.
3.
Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan:
Gij geeft blinden d’ ogen weer!
Wil, o wil nu bij mij stilstaan,
werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,
werk ook door uw kracht in mij!
4.
Wil m’ o Heiland, niet voorbij gaan,
doe mij leven U nabij;
zie mij zuchtend aan uw zij staan:
roept Gij and’ren, roep ook mij.
Ja, ook mij, ja ook mij;
roept Gij and’ren, roep ook mij.
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5.
Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
o, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o, verheerlijk U in mij.
6.
Ga mij niet voorbij, o Herder!
Maak mij gans van zonden vrij;
vloeit de stroom van zegen verder,
zegen and’ren, maar ook mij.
Ja ook mij, ja ook mij,
zegen and’ren, maar ook mij.
55. Heilige Geest van God
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.
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56. Ja, de Trooster is gekomen
1.
Ja, de Trooster is gekomen,
Jezus ging van d’ aarde heen.
Jezus, van u opgenomen,
Liet, o Kerk, u niet alleen.
De beloofde werd gezonden
en de kracht uit God kwam neer.
‘t Past ons juichend, keer op keer,
zijn verschijning te verkonden.
Heden is het Pinksterfeest.
Looft en dankt de Heil’ge Geest!
2.
Looft de Geest, die van de Vader
en de Zoon is uitgegaan.
Zingt Hem psalmen altegader,
roept zijn Naam uit, bidt Hem aan.
Hem die, gaaf en gever tevens,
uitzendt en gezonden wordt,
God is, en wordt uitgestort.
Looft, o volk, de Geest des levens,
Hem die schept en wederschept,
die g’ in ‘t hart ontvangen hebt.
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3. Looft de Geest, Hij zal niet wijken
van de kerk, met bloed gekocht.
Zijn nabijheid zal steeds blijken,
hoe de vijand woeden mocht.
Vreest niet, o gezochte schapen,
vrees niet, weergevonden ziel,
zo de nacht u overviel.
Zou de Geest des Heren slapen?
Waakt Hij, schoon geen oog Hem ziet,
voor de kleine kudde niet?

4.
Geest der kennis, Geest der waarheid,
der genade, der gebeên,
leer ons wand’len bij uw klaarheid
in de heilverborgenheên.
Doe ons Abba, Vader, bidden,
zeggen: Jezus onze Heer,
geven U in alles d’ eer.
Zweef in der gemeenten midden,
om te heil’gen d’ offerand’
van hun hart en mond en hand.
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5.
Trooster, Zalver, Gij zult komen
op ‘t gebed, door U verwekt.
Van uw regens, van uw stromen
wordt eens d’ aarde gans bedekt.
Liefd’ en ijver zullen blaken,
waar reeds alles scheen verkwijnd,
als de Pinksterzon verschijnt.
Noordenwind, o wil ontwaken,
zuidenwind, doorwaai de hof.
Heil’ge Geest, U zij de lof!
57. Kom, Heil’ge Geest daal neder
1.
Kom, Heil’ge Geest, daal neder
als op het Pinksterfeest;
maak onze harten teder;
daal neder, Heil’ge Geest.
Ach, steeds zijn onze zinnen,
naar ’t aardse nog gericht;
kom, goede Geest, daar binnen,
en maak het duister licht.
2.
Leer ons de Heiland kennen,
Hem minnen meer en meer;
leer aan zijn dienst ons wennen,
die kiezen keer op keer.
Doe ons de Vader eren,
die in zijn Zoon ons mint;
wil ons in alles leren:
maak hemels ons gezind!
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58. Kom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods
1.
Kom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.
2.
Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.
3.
Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.
4.
Hoor, Heil’ge Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.
5.
O Heil’ge Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.
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59. Ruis, o Godsstroom der genade
1.
Ruis, o Godsstroom der genade
in gemeent’ en huis en hart!
Laat in U gezond zich baden,
wat gebogen gaat door smart!
Stroom, o Heil’ge Geest, terneder
op het uitgedroogde land;
en de bloemen bloeien weder,
haast verwelkt door zonnebrand.
2.
Laat het uit Gods hemel stromen
in de kerken overal!
Van Uw nederdaling dromen
moede harten zonder tal.
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,
kracht, die zielen opwaarts tilt,
brengt uw ruisen, die ‘t verlangen
als een heilig lied doortrilt.
3.
Komt, gij dorstigen, hier drinken
uit die milde heilfontein!
Laat uw ziel in ‘t stof niet zinken,
maar in haar gereinigd zijn.
Laat u door haar golven dragen
tot waar liefde nooit verkoelt,
waar de kust der aardse dagen
door Gods vreugde wordt omspoeld.
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60. Eens, als de bazuinen klinken
1.
Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is Uw pleit beslecht.
2.
Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt Uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken,
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de Schriften zijn vervuld.
3.
Roep de doden tot getuigen,
dat Gij van oudsher regeert,
roep hen die men dwong te zwijgen,
die de wereld heeft geweerd,
richt omhoog wat wist te buigen,
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.
4.
Als de graven openbreken,
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.
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5.
Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet.
Jezus Christus, gist’ren, heden,
komt voor eens en komt voorgoed!
61. Eens zal op de grote morgen
1.
Eens zal op de grote morgen
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de Rechter van ‘t heelal.
Refrein:
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?
2.
Eens zal op de grote morgen
‘t mensdom zwijgen, eind’lijk stil:
dan zal Jezus Christus vragen:
‘Wat deed u om mijnentwil’?
(Refrein)
3.
Eens zal op de grote morgen
Jezus’ macht worden erkend:
dan zal ieder mens beseffen,
dat Gods Woord geen leugens kent.
(Refrein)
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4.
Eens zal op de grote morgen
blank en bruin worden vereend:
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.
(Refrein)
62. Wij knielen voor uw zetel neer
1.
Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied’ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren’ uit de dood
zich diep eerbiedig buige!
2.
Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U d’ eerkroon opgedragen!
Geheel deez’ aard’ en ’t hemelhof
moet van uw eer gewagen.
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Algemene liederen
3.
U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks ooge zal Hem zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde biên,
of om ontferming smeken.
4.
Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
die dag zal zeker komen.
Het licht, dat aan de kim verschijnt,
wordt reeds van ver vernomen.
Ja, halleluja, ja Hij komt!
Juicht, mensen, eng’len, samen,
juicht met een vreugd, die ’t al verstomt,
juicht allen! Amen, amen!
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63. Aan u behoort, o Heer der heren
1.
Aan u behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek’re zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
2.
Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe Naam.
3.
Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet .
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
4.
Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
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64. Aan uw voeten, Heer
Refrein:
Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn is de grootste eer,
daarom buig ik mij voor U.

1.
Ja, ik verkies om nu bij U te zijn
en om naar U te luist’ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
(Refrein)
2.
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn
hier in een plaats van aanbidding,
in Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
(Refrein)
3.
Zoals een Vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U. (3x)
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65. Aanschouw de Schepper van ’t heelal
1.
Aanschouw de Schepper van ’t heelal
genageld aan het hout.
O liefde, godd’lijk onbegrensd,
‘t was al voor uw behoud.
Refrein:
Ja ik geloof, ja ik geloof,
dat Jezus voor mij stierf
en dat Hij aan het smaad’lijk kruis
mijn eeuwig heil verwierf.

2.
Zie hoe de Man van Smarten lijdt,
eenswillend toch met God.
Met welk een eindeloos geduld
verdraagt Hij smaad en spot.
(Refrein)
3.
Maar dan verwint Hij dood en graf,
genade wondergroot!
O liefde, teer en onbegrensd,
ja sterker dan de dood!
(Refrein)
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66. Abba, Vader
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’ uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

67. Ach, blijf met uw genade
1.
Ach, blijf met uw genade,
Heer Jezus, ons nabij,
opdat ons nimmer schade
des vijands heerschappij.
2.
Ach, blijf in vreugd’ en smarte,
Nabij ons met uw woord,
En neig tot U ons harte,
Als ‘t oor uw roepstem hoort.
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3.
Ach, blijf Gij met uw zegen,
Nabij ons, rijke Heer,
En schenk ons op uw wegen,
uw heilgoed meer en meer.
4.
Licht Gij ons met uw stralen,
o, licht der wereld, voor,
opdat wij niet verdwalen
of struik’len op ons spoor!
5.
Neem Gij ons in uw hoede,
onoverwonnen held:
beteugel satans woede
en ‘s werelds boos geweld!
68. Al de weg leidt mij mijn Heiland
1.
Al de weg leidt mij mijn Heiland,
wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf’len,
die mij voortleidt keer op keer?
Zoete troost en zaal’ge vrede
heb ik steeds op zijn bevel.
‘k Weet wat hier mij overkome,
Hij maakt alle dingen wel. (2x)
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2.
Al de weg leidt mij mijn Heiland,
troost geeft Hij tot in de dood.
Als ik zwak ben in beproeving,
sterkt Hij mij met ‘t hemels brood.
Als mijn treden soms gaan wank’len
en mijn ziel van dorst versmacht,
Geeft Hij mij het levend water
en vernieuwt mijn levenskracht. (2x)
3.
Al de weg leidt mij mijn Heiland,
door al ’t aardse stormgebruis,
en volkomen vreugde wacht mij
in het zalig Vaderhuis.
Als ‘k mijn kroon, die Hij zal geven,
aan zijn voeten nederleg,
zal mijn lied voor eeuwig wezen:
“Jezus leidde m’ al de weg.” (2x)
69. Al zou de vijgenboom niet bloeien
1.
Al zou de vijgenboom niet bloeien,
geen opbrengst aan de wijnstok zijn,
toch zal mijn beker overvloeien,
want Jezus schenkt mij vreugdewijn.
Al draagt ook de olijf geen vruchten,
ontbreekt het koren op het veld,
met Hem heb ik geen kwaad te duchten,
die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld.
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2. Al loopt geen schaap meer in de weide
en staat geen rund meer in de stal,
toch zal ik mij in Hem verblijden,
die is, die was en komen zal.
Hij maakt mijn voeten als der hinden,
zodat ik op mijn hoogten treed,
‘k Zal mij aan zijn beloften binden
en word met zijn gezag bekleed.
3.
Al kwellen ziekten, zorgen, machten,
ik zal hen met Gods Woord verslaan.
Ik blijf zijn beeld in mij verwachten,
al klaagt de boze mij ook aan.
Nochtans, ja nochtans zal ik juichen:
de HERE Here is mijn kracht,
en ied’re vijand zal zich buigen
voor Hem, die alles heeft volbracht.
70. Alle roem is uitgesloten
1.
Alle roem is uitgesloten!
Onverdiende zaligheên
heb ik van mijn God genoten,
‘k roem in vrije gunst alleen!
Ja, eer ik nog was geboren,
eer Gods hand, die alles schiep,
iets uit niets tot aanzijn riep,
heeft zijn liefde mij verkoren:
God is liefd’, o eng’lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!
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2.
Zo, zo lief had God de wereld,
dat Hij zijne eigen Zoon
voor die afgevallen wereld
overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
schonk d’ Ontfermer ons genâ,
stierf zijn Zoon op Golgotha,
stierf voor ons, die zondaars waren:
God is liefd’, o eng’lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!
3.
Kan een vrouw haar kind vergeten,
als haar zuig’ling schreit van pijn?
Zou z’ een ware moeder heten,
en zo weinig moeder zijn?
Maar al kon dit moog’lijk wezen,
Vader, die mijn noden ziet,
Vader, Gij vergeet mij niet!
Neen, dit heb ik nooit te vrezen:
God is liefd’, o eng’lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!
71. Alles is gereed in het Vaderhuis
1.
Alles is gereed in het Vaderhuis,
in het Vaderhuis, in het Vaderhuis.
Alles is gereed in het Vaderhuis.
Daar is vreugd’, vreugd’, vreugd’.
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2.
Jezus is de Weg naar het Vaderhuis,
naar het Vaderhuis, naar het Vaderhuis.
Jezus is de Weg naar het Vaderhuis.
Daar is vreugd’, vreugd’, vreugd’.
3.
Kom en ga met mij naar het Vaderhuis,
naar het Vaderhuis, naar het Vaderhuis.
Kom en ga met mij naar het Vaderhuis.
Daar is vreugd’, vreugd’, vreugd’.
4.
Ja, ik zal daar zijn in het Vaderhuis,
in het Vaderhuis, in het Vaderhuis.
Ja, ik zal daar zijn in het Vaderhuis.
Daar is vreugd’, vreugd’, vreugd’.
72. Als een hert dat verlangt naar water
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
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73. Als g’ in nood gezeten
1.
Als g’ in nood gezeten
geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten:
God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood!
‘s Heeren trouw is groot,
en op ‘t nacht’lijk duister
volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden,
ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden,
uw toeverlaat.
2.
God blijft voor u zorgen,
goed is de Heer,
en met elke morgen
keert zijn goedheid weer.
Schoon g’ in ‘t verdriet
nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper
is de nood toch niet.
Wat ons ontviele,
Redder in nood,
red slechts onze ziele
uit zond’ en dood.
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74. Als God, mijn God, maar voor mij is
1.
Als God, mijn God, maar voor mij is,
wie is er dan mij tegen?
Dan werken druk en droefenis
mijn ziele tot een zegen;
dan waakt alom een eng’lenwacht,
dan zie ik sterren in de nacht
en bloemen op mijn wegen.
2.
En wat er dreig’, of wie er woed’,
mijn Herder blijft mij leiden.
Geen donker dal van tegenspoed
kan van zijn staf mij scheiden.
Hij blijft mij overal nabij,
naar stille waat’ren voert Hij mij
en liefelijke weiden.
3.
Ik heb mijn God, dat is genoeg,
ik wens mij niets daarneven.
Veel meer dan ‘t meeste, dat ik vroeg,
is mij in Hem gegeven:
mijn hoogste goed, mijn troost in smart,
de trouwe Vader van mijn hart,
mijn eeuwig licht en leven.
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75. Als ik Hem maar kenne
1.
Als ik Hem maar kenne,
Hem de mijne weet,
als mijn hart zich Hem gewenne,
nimmermeer zijn trouw vergeet,
vrees ik niet voor lijden,
voel slechts deemoed, liefde en verblijden.
2.
Alles laat ik varen,
waar Hij mij behoort.
Als een pelgrim door gevaren
trek ik met mijn Heiland voort.
Nu gaan al mijn wensen
boven ‘t licht en bont gewoel der mensen.
3.
Waar ik Hem mag leven,
is mijn vaderland.
Elke gave, mij gegeven,
valt als erfdeel in mijn hand.
Broeders, lang verloren,
vind ik in zijn jongeren herboren.
76. Als ik maar weet
1.
Als ik maar weet, dat hier mijn weg
door U Heer wordt bereid,
en dat die weg, hoe moeilijk ook,
mij nader tot U leidt.
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Refrein:
Nader tot U, nader tot U,
nader mijn Heiland tot U.
Als ik maar weet, dat alles hier,
mij nader brengt tot U.
2.
Als ik maar weet, dat ook voor mij
de Heer aan ‘t kruishout stierf;
en dat de Heiland ook voor mij
een levenskroon verwierf.
(Refrein)
3.
Als ik maar weet, Uw liefde, o Heer,
vertroost mij dag aan dag;
dan juich ik voort, wat ook mijn lot
op aarde wezen mag.
(Refrein)
77. Als je bidt zal Hij je geven
Refrein:
Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen.
Als je zoekt, dan zul je ’t vinden,
halleluja (4x).

1.
Als je de Vader vraagt om ’n brood,
geeft Hij je zeker nooit een steen.
Al je gebeden, klein of groot,
heus, Hij vergeet er niet één.
(Refrein)
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2.
Als je mijn Vader iets wilt vragen,
vraag in mijn Naam, Ik zal het doen.
Ik ben met je alle dagen.
Ik ben dezelfde als toen.
(Refrein)
78. Als je geen liefde hebt voor elkaar
1.
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.
Refrein:
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
2.
Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.
(Refrein)
3.
Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen.
(Refrein)
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4.
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen:
(Refrein)
79. Als je veel van iemand houdt
1.
Als je veel van iemand houdt,
geef je ’t mooiste wat je hebt,
da’s heel gewoon.
Omdat God van mensen houdt,
gaf Hij ’t mooiste wat Hij had,
zijn eigen Zoon.
Refrein:
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,
een mooier geschenk ken ik niet;
hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,
een mooier geschenk ken ik niet.
2.
Als je veel van iemand houdt,
geef je ’t mooiste wat je hebt,
da’s heel gewoon.
En als jij de Heer vertrouwt,
leg je leven in zijn hand,
Hij is Gods Zoon.
(Refrein)
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80. Als wij wand’len met Hem
1.
Als wij wand’len met Hem,
op zijn Woord afgestemd,
wat een licht werpt Hij dan op de weg.
Hij bewaart en behoudt
wie zich Hem toevertrouwt
en gehoorzaam steeds doet wat Hij zegt.
Refrein:
Doe wat Hij zegt,
want er leidt maar één weg
naar geluk in de Heiland:
dat is doen wat Hij zegt.
2.
Als de hemel betrekt,
ons het duister bedekt,
drijft zijn liefde de wolken weer weg.
Want geen vrees blijft bestaan,
ook geen zucht en geen traan
als wij doen al wat Hij tot ons zegt.
(Refrein)
3.
Is er nood of gevaar,
drukken zorgen ons zwaar,
dan gaat Hij met ons mee op die weg.
Elk verlies, elke smart
zegent Hij aan ons hart,
als het alles op Hem is gelegd.
(Refrein)
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4.
Van zijn liefde, zo groot,
maakt Hij ons deelgenoot,
als de lasten Hem voor zijn gelegd.
De genade van Hem
is voor ieder bestemd
die vertrouwt en die doet wat Hij zegt.
(Refrein)
5.
En wij zitten steeds weer
aan zijn voeten terneer
of wij wand’len met Hem op de weg.
Naar zijn wil toegewend,
gaan wij waar Hij ons zendt,
onbevreesd, omdat Hij het ons zegt.
(Refrein)
81. Alzo lief had God de wereld
1.
Alzo lief had God de wereld,
alzo lief had God de wereld,
de wereld, de wereld,
God had de wereld lief.
2.
Dat Hij aan ons heeft gegeven,
dat Hij aan ons heeft gegeven,
gegeven, gegeven,
zijn eengeboren Zoon.
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3.
Opdat een ieder die gelooft,
opdat een ieder die gelooft,
een iegelijk, een iegelijk,
het eeuwig leven heeft.
82. ‘k Ben een koninklijk kind
1.
‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind,
en ‘k zal wonen in ‘s Konings paleis.
In die stad nooit aanschouwd,
met straten van goud:
glorievol als een schoon paradijs.
Refrein:
‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind,
en zijn oog rust zo teder op mij!
Als de daag’raad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan aan zijn zij!

2.
‘k Ben een koninklijk kind,
niet slechts dienstknecht of vrind,
‘k ben gekocht met het bloed van mijn Heer!
En dit bloed geeft mij recht,
meer te zijn dan een knecht,
‘k ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer.
(Refrein)
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3.
‘k Ben een koninklijk kind,
dat zijn vreugd daar in vindt,
God te loven met jub’lende stem;
tot ik sta voor de poort,
van het hemelse oord,
waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem!
83. Ben je groot of ben je klein
Ben je groot of ben je klein
of ergens tussenin:
God houdt van jou.
Ben je dik of ben je dun
of ben je blank of bruin:
God houdt van jou.

Hij kent je als je blij bent,
Hij kent je als je baalt.
Hij kent je als je droevig bent,
Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent,
het geeft niet wat je doet:
God houdt van jou.
Hij is vol liefde.
God houdt van jou.
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84. Beveel gerust uw wegen
1.
Beveel gerust uw wegen
al wat u ‘t harte deert,
der trouwe hoed’ en zegen
van Hem, die ‘t al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.
2.
De Heer moet gij vertrouwen,
begeert gij d’ uitkomst goed,
op Hem uw hope bouwen,
zal ‘t slagen wat gij doet.
Door geen bekommeringen,
geen klagen en geen pijn
laat God zich iets ontwringen:
Hij wil gebeden zijn.
3.
Laat Hem besturen, waken,
‘t is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat g’ u verwond’ren moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.
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85. Blijf met mij, Heer
1.
Blijf met mij, Heer,
als ‘t zonlicht niet meer straalt.
Blijf met mij, Heer,
als straks de avond daalt;
als vrienden henen gaan
in stormgetij,
blijf Gij ter hulp gereed,
o blijf met mij!
2.
Wat is hier blijvend,
dat het hart verheugt?
Ach! Nimmer geeft ons
d’ aarde blijvend vreugd.
Alles snelt henen,
glorie gaat voorbij;
maar Gij, die niet verandert,
blijf met mij!
3.
‘k Kan zonder U
geen enk’le schrede gaan.
Wees Gij mijn Leidsman
op mijn levensbaan.
Aan uwe hand slechts
ga ik veilig blij;
zij ‘t voor of tegenspoed,
o blijf met mij!
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4.
Als in de doodsvallei
ik eens zal staan,
en ‘k zie de poorten
voor mij opengaan,
en Gij mij d’ ogen sluit,
dan juich ik blij;
in leven en in dood
waart Gij met mij!
86. Breng dank aan de Eeuwige
Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond.

Want nu zegt de zwakke:
ik ben sterk;
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Heere heeft gedaan
voor ons.
Want nu zegt de zwakke:
ik ben sterk;
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Heere heeft gedaan
voor ons. Breng dank.
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87. Broeders, komt, de Heiland noodt
1.
Broeders, komt, de Heiland noodt!
Laat ons zijne dood verkonden.
Komt, gedoopt in zijne dood,
en door Hem verlost van zonden,
komt, vernieuwt nu zijn verbond
met het hart en met de mond.
2.
Neemt en eet, gij eet zijn brood!
Jezus Christus werd gegeven
voor de zondaar in de dood.
Neemt en drinkt, gij drinkt ten leven!
Ja, Hij gaf zich in de dood,
in de bitt’re zondaarsdood.
3.
Laat wie zich met toeverzicht,
Jezus, in uw heil verblijden,
eeuwig wand’len in uw licht,
eeuwig aan uw dienst zich wijden!
Dat hun hart, van hoogmoed vrij,
vol van uwe ootmoed zij.
4.
Help de ziel, die raad’loos schreit,
nauw’lijks op uw heil durft wachten,
help haar, Heer der heerlijkheid,
geef haar zwak vertrouwen krachten!
Die bedrukt van verre staan,
neemt Gij met ontferming aan.
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5.
Jezus Christus’ Midd’laarsdood
wordt de wereld door verkondigd!
Jezus’ dood, die ons hoe snood,
hoe ontaard, bij God ontzondigt.
Zondaars, zwaar met schuld belaân,
neemt zijn heil gelovig aan!
6.
Tot de hoge hemel dringt
ons gezang met blijde klanken,
waar, van engelen omringd,
alle zaligen Hem danken,
zingen hun halleluja
van zijn liefd’ op Golgotha.
88. Bron van licht en leven
1.
Bron van licht en leven,
wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig.
Heer, wij danken U
Refrein:
Laat de zon van uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in uw heerlijkheid,
halleluja.
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2.
U bent onze Vader,
wij aanbidden U.
U geeft ons genade,
Heer, wij eren U.
(Refrein)
3.
U bent onze Koning,
wij aanbidden U.
U wilt bij ons wonen,
Heer, wij prijzen U.
(Refrein)
89. Daar ruist langs de wolken
1.
Daar ruist langs de wolken
een lief’lijke Naam,
die hemel en aarde
verenigt te zaam.
Geen Naam is er zoeter
en beter voor ‘t hart,
Hij balsemt de wonden
en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij
die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland,
mijn lust en mijn lied!
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2. Die Naam is naar waarheid
mijn Jezus ook waard,
Want Hij kwam om zalig
te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars,
dat Hij voor hen stierf,
genade bij God
door zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij
die Jezus niet,
die, om ons te redden,
de hemel verliet?

3.
Eens buigt zich ook alles
voor Jezus in ‘t stof,
en d’ engelen zingen
voortdurend Zijn lof.
O mochten w’ om Jezus
verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend
de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus,
uw Naam zij d’ eer,
want Gij zijt der mensen
en engelen Heer!
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90. Daar zijn geen grenzen
1.
Is hier een hart, door vrees benard,
vermoeid door ‘s levens strijd?
Twijfel drukt u neer;
gij struikelt telkens weer;
o, vat weer moed, want God is goed
en steeds tot hulp bereid!
Zo gij slechts kunt geloven,
ziet gij zijn heerlijkheid.
Refrein:
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht
voor elk die wond’ren van Hem verwacht.
Ja, wie Hem aanraakt ervaar zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht.
2.
Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt?
Leg dan uw lasten neer!
Tob niet langer voort,
vertrouw op ‘s Heeren Woord!
Hij hoort uw beê en schenkt u vreê
in liefde eind’loos teer.
Zo gij slechts kunt geloven,
niets is onmoog’lijk meer!
(Refrein)
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91. Dank U voor de wond’ren die gebeuren
1.
Dank U voor de wond’ren die gebeuren;
dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat uw schepping vol met kleuren
van uw liefde voor een mens vertelt.
Refrein:
Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.
2.
Dank U voor die duizend mooie dingen;
dank U voor uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen
ik eenvoudig bij U komen mag.
(Refrein)
3.
Dank U voor het zonlicht in de straten;
dank U voor de sterren in de nacht.
Dank U dat als vrienden mij verlaten
U vanuit de hemel naar mij lacht.
(Refrein)
4.
Dank U voor het wonder in mijn leven;
dank U voor uw Geest en voor uw kracht.
Dank U dat U alles hebt gegeven,
dat U alles voor mij hebt volbracht.
(Refrein)
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92. Dank U voor deze nieuwe morgen
1.
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
2.
Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat Gij mij vergeeft.
3.
Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held’re kleuren,
dank U voor muziek.
4.
Dank U dat U in moeilijkheden,
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt.
5.
Dank U dat U hebt willen spreken,
dank U, U hoort een ieders taal.
Dank U dat Gij het brood wilt breken
met ons allemaal.
6.
Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan!
Dank U, o God ik wil U danken
dat ik danken kan!
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93. Dankt, dankt nu allen God
1.
Dankt, dankt nu allen God
met blijde feestgezangen!
Van Hem is ‘t heug’lijk lot,
het heil, dat wij ontvangen.
Hij ziet in Christus ons
altijd genadig aan,
en heeft ons dag aan dag
met goedheid overlaân.
2.
Hij, d’ eeuwig rijke God,
wil ons reeds in dit leven
zijn vreed’ en heilgenot,
als aan zijn kind’ren geven.
Hij zal ons door zijn Geest
vermeerd’ren licht en kracht,
en ons uit allen nood
verlossen door zijn macht.
3.
Lof, eer en prijs zij God
door aller scheps’len tongen,
op zijnen hemeltroon
aanbiddend toegezongen:
den Vader en den Zoon,
die met den Heil’gen Geest,
Drieënig God, steeds blijft,
en immer is geweest.
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94. De dag door uwe gunst ontvangen
1.
De dag door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt.
En dankbaar klinken onze zangen
tot U, die ‘t licht en ‘t duister maakt.
2.
Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
3.
Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.
4.
Voorwaar, deez’ aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd’ en majesteit.
95. De Heer is God en niemand meer
1.
De Heer is God en niemand meer:
verheerlijkt Hem, gij vromen!
Wie is als aller scheps’len Heer
zo heerlijk, zo volkomen?
De Heer is groot, zijn Naam is groot,
de luister zijner deugden groot,
oneindig groot zijn wezen.
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2.
Hij is en blijft al wat Hij is,
tot in all’ eeuwigheden.
Wie zal zijns Naams geheimenis
ontdekken, wie ontleden?
Wij mensen zijn van gist’ren, wij,
maar eer het aardrijk was, was Hij,
ja, eerder dan de heem’len.
3.
Zijn troon omringt een glansrijk licht,
te schitt’rend voor onz’ ogen.
Zelfs eng’len dekken ‘t aangezicht,
aanbiddend neergebogen.
Der heem’len boog omvat Hem niet,
Hij is onzichtbaar, ‘t schepsel ziet
Hem enkel in zijn werken.
4.
Waar waren wij, had zijne kracht
ons niet gevormd ten leven?
Hij kent ons, kent al ’t geen zijn macht
ooit aanschijn heeft gegeven.
Bij Hem is wijsheid en verstand,
bij Hem is sterkte, zijne hand
omspant èn aard èn hemel.
5.
Hij is, hoe ver Hij schijnen moog,
nabij, waar w’ ons bewegen.
Geen nacht bedekt ons voor zijn oog,
Hij ziet al wat wij plegen.
Voor Hem verbergt geen duisternis;
de kiem zelfs der gedachten is
niet voor zijn oog verborgen.
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6.
Wie buiten U zal voor de val
deez’ aard’, o God, behoeden?
Wie buiten U dit gans heelal
altegenwoordig voeden?
Gij slaat de ganse schepping gâ,
Gij zijt barmhartig, vol genâ,
een Vader, een Ontfermer.
7.
Gij zijt rechtvaardig, heilig, goed,
bij reinen wilt Gij wonen.
Hem, die uw wil met vreugde doet
zult G’ ook met vreugde kronen.
Gij hebt d’ onsterf’lijkheid alleen,
hoogst zalig zijt G’ in eeuwigheên,
o rijke bron van vreugde!
8.
Of zou de gloed dier majesteit
mij zondaar ook verteren?
Neen, nu ‘t geloof uw heerlijkheid
in Christus mag vereren,
nu klinkt mijn lied: de Heer is groot,
de Heer is onuitspreek’lijk groot,
oneindig groot in liefde.
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96. De Heer is mijn Herder
1.
De Heer is mijn Herder!
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat’ren der rust.
2.
De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m’ als ik wankel,
Hij draagt m’ als ik viel.
3.
De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf
met grimmige kaken,
geen schrik zal mij naken.
O Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!
4.
De Heer is mijn Herder!
In ‘t hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.
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5.
De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
‘k Zal immer verkeren
in ‘t huis mijnes Heeren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’ altijd.
97. De Heer is mijn licht
1.
De Heer is mijn licht
en zijn liefde is mijn steun,
‘t zijn eeuwige armen,
waar ‘k veilig op leun.
Hij trok m’ uit het duister,
zijn bloed kocht mij vrij,
mijn ziel rust in Jezus
mijn Redder is Hij.
Refrein:
Mijn Redder is Hij,
mijn Redder is Hij.
Mijn ziel rust in Jezus,
mijn Redder is Hij.
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2.
Mijn zonde was groot,
maar nog groter zijn genâ.
Hij troostte mijn ziel,
bracht de hemel mij na;
zijn bloed schonk verzoening,
mijn schuld betaalde Hij,
Hij brak al mijn banden,
Hij maakte mij vrij.
Refrein:

4.
Ja, Jezus schenkt vrede,
zijn wil doen is genot,
‘k wijd daarom mijn leven
in dienst van mijn God.
En straks als de wereld
verzinkt in de nacht,
zal ‘k opzien naar boven,
daar ‘k Jezus verwacht.
Refrein:

Hij maakte mij vrij,
Hij maakte mij vrij,
Hij brak al mijn banden,
Hij maakte mij vrij.

Daar ‘k Jezus verwacht,
daar ‘k Jezus verwacht,
zal ‘k opzien naar boven,
daar ‘k Jezus verwacht.

3.
Komt twijfel en vrees,
‘k weet, de Heer is aan mijn zij,
en nadert de vijand,
nog nader is Hij.
Hij is mij tot burcht
en tot schuilplaats ‘t allen tijd;
bij Jezus ben ‘k veilig
in ‘t felst van de strijd.
Refrein:
In ‘t felst van de strijd,
in ‘t felst van de strijd.
Bij Jezus ben ‘k veilig,
in ‘t felst van de strijd.

5.
De mensheid wordt steeds meer
in vrees en angst gehuld,
‘t profetische Woord wordt
steeds trouwer vervuld;
maar wat ook gaat wank’len,
mijn Jezus wankelt niet,
de Rots aller eeuwen,
mijn Kracht en mijn Lied.
Refrein:
Mijn Kracht en mijn Lied,
mijn Kracht en mijn Lied.
De Rots aller eeuwen,
mijn Kracht en mijn Lied.
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98. De hoge God alleen zij d’ eer
1.
De hoge God alleen zij d’ eer,
elk moet Hem dank bewijzen;
elk kniel’ aanbiddend voor Hem neer,
al ‘t schepsel moet Hem prijzen.
Heft aan, heft aan, roemt zijn genâ.
Hij sloeg ons mededogend gâ,
al ‘t schepsel moet Hem prijzen.
2.
Geloofd zij ‘s Vaders een’ge Zoon,
laat al wat ademt zingen;
Hij bracht ons van des Vaders troon
de rijkste zegeningen.
Verlosser, Midd’laar, Hoofd en Heer,
voor U knielt uw gemeente neer,
nooit wordt uw lof volzongen.
3.
De Heil’ge Geest zij eer en prijs,
Hij wil ons toebereiden
en ons door Godd’lijk onderwijs
in al zijn waarheid leiden.
O, Geest van God, bestuur ons hart,
verbeter ons, troost ons in smart.
Schenk moed en kracht in ‘t lijden.
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99. De kracht van uw liefde
1.
Heer ik kom tot U,
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.
Want, Heer, ik heb ontdekt
dat, als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
2.
Heer, kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
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heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

100. Diep, o God in ’t stof gebogen
1.
Diep, o God, in ‘t stof gebogen,
schuldig voor uw hoog gericht,
vloeien tranen uit onz’ ogen,
dekt de schaamt’ ons aangezicht.
‘t Zondig stof ontvangt genâ:
Jezus sterft op Golgotha!
Voor een wereld, diep verloren,
geeft God zijne Eengeboren’.
2.
Om van zond’ ons te bevrijden,
stierf Gods Zoon de wreedste dood.
Wie zijn hart Hem toe wil wijden,
houde, wat zijn mond gebood.
Hoe de zonde ons omring’,
Jezus, dat uw liefd’ ons dringe;
eeuwiglijk voor U te leven,
waar G’ uzelf ons hebt gegeven!
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3.
Jezus, uw verzoenend sterven
blijft het rustpunt van ons hart.
Als wij alles, alles derven,
blijft uw liefd’ ons bij in smart.
Och, wanneer mijn oog eens breekt,
‘t angstig doodszweet van mij leekt,
dat uw bloed mijn hoop dan wekke,
en mijn schuld voor God bedekke.
4.
Vader, vol van mededogen,
zie ons arme zondaars aan;
sla op ons uw vriend’lijk’ ogen:
Jezus heeft voor ons voldaan.
Ja, Hij heeft voor ons voldaan,
God neemt ons als zondaars aan.
‘t Zelfde recht, dat Hem deed sterven,
doet ons ‘t eeuwig leven erven.
101. Dierb’re Heer Jezus
1.
Dierb’re Heer Jezus,
Heerser aller scheps’len,
Godes en Maria’s Zoon!
U wil ik minnen,
U wil ik eren,
onzer zielen vreugd en kroon.
123

2.
Zie, alle schoonheid,
aards en hemels beide
is bij uwe glans slechts schijn;
niets hier op aarde
heeft zoveel waarde
dan de dierb’re Jezus-mijn.
3.
Dierb’re Heer Jezus!
Eeuwig onvolpreez’ne,
U zij de lof in eeuwigheid!
Uit God geboor’ne,
Gij bracht ‘t verloor’ne,
zielerust en zaligheid.
102. Dierb’re Heiland, nader Gij
1.
Dierb’re Heiland, nader Gij,
wil mijn geest beroeren,
en met kracht steeds dieper mij
in uw leven voeren.
Dat ik, Heer, tot uw eer,
meer uw liefde smake,
en het kwaad verzake.
2.
Maak mij Heer, van alles vrij,
gans’lijk afgescheiden;
dat ik altijd mij verblij’,
rustig U verbeide.
‘t Harte rein, zacht en klein,
U de ere geven
in U staan en leven.
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3.
Menig mens zoekt zielerust
in het tijd-verdrijven.
Mij zij één ding slechts bewust:
Heer, in U te blijven.
Niets ontbreekt, als Gij spreekt:
‘k Heb mij slechts te geven
in der liefde leven.
4.
Maak mijn leven tot Uw lust,
buig mijn trots karakter;
wat verward is, breng tot rust,
maak, wat hard is, zachter.
Dat, o Heer, nimmermeer
iets in mij zou wezen,
dat niet U zou vrezen.
103. Dit is de dag
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij, wees daarom blij,
en zing verheugd, en zing verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij, en zing verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft.
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104. Dit weet ik zeker, dit maakt mij blij
1.
Dit weet ik zeker, dit maakt mij blij:
ik ben in Jezus, Hij blijft in mij!
Door Hem herboren, onder het kruis
volg ik mijn Heiland, zo kom ik thuis.
Refrein:
Dit is mijn vreugde: Christus in mij;
dit is Gods zegen, zo maakt Hij vrij.
Blijven in Christus, nu en altijd,
dat is mijn leven, mijn zekerheid.
2.
Dit is de weg: te gaan op zijn Woord
’t spoor van de voeten, voor mij doorboord.
Ik moet aan ’t kruis, maar met Hem verrijst
een nieuwe mens die God dient en prijst!
(Refrein)
3.
Dit zal mij troosten, dit geeft mij kracht:
dat ik zijn grote toekomst verwacht!
Ga ik door diepten, lijden en pijn,
zijn komst zal vrede, heerlijkheid zijn.
(Refrein)
105. Door de nacht van smart en zorgen
1.
Door de nacht van smart en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
zingend lied’ren van de morgen,
nu het nieuwe licht weer gloort.
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2.
Stralend wenken ons door ‘t duister
glanzen van ‘t beloofde land.
Angsten wijken voor die luister
en Gij grijpt de broederhand.
3.
God is zelf vooraan geschreden.
Hij verlicht, verlost zijn volk,
baant het pad, dat wij betreden
en verjaagt de donk’re wolk.
4.
Eén is ‘t doelwit onzer gangen,
één ‘t geloof dat nooit versaagt,
één ons vurig heilsverlangen,
één de hoop, die naar God vraagt.
5.
Eén het lied, dat duizend lippen
heffen als met énen mond,
één de strijd, één de gevaren,
één het doel, in God gegrond.
6.
Eén is ‘t uitzicht van verblijden
aan de verre, eeuw’ge kust,
waar d’ Almachtig’ ons heen wil leiden,
waar de ziel in vrede rust.
7.
Voorwaarts dan, o reisgezellen!
Voort! Het kruis zij onze kracht.
Draagt zijn smaad en laat u stellen
in zijn dienst. Het moet volbracht!
127

8.
Eens komt dan het groot ontwaken,
eens de zege op de dood.
Dan zal God een einde maken
aan ellend’ en alle nood.
106. Door de wereld gaat een woord
1.
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
“Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs”.
Refrein:
Heere God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
2.
Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.
(Refrein)
3.
Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.
(Refrein)

4.
Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
(Refrein)
5.
Velen, die de moed begaf
blijven staan, of dwalen af.
Hunk’rend naar hun oude land.
Reisgenoten grijp hun hand.
(Refrein)
107. Door uw genade, Vader
Door uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in uw nabijheid
en dankzij uw Zoon.
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor uw troon,
komen wij voor uw troon.
Nooit konden wij zonder zonde
voor U staan.
Maar in uw Zoon zijn wij schoon
door het bloed van het Lam.
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Nooit konden wij zonder zonde
voor U staan.
Maar in uw Zoon zijn wij schoon
door het bloed van het Lam.

Door uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.

U roept ons in uw nabijheid
en dankzij uw Zoon.
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor uw troon,
komen wij voor uw troon.

108. Doorgrond mijn hart
1.
Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer,
beproef m’ en zie wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg die ‘k ga niet goed voor mij?
Leid m’ op de eeuw’ge weg, Heer, maak mij vrij!
2.
O, Heer, heb dank, ‘k mag toch de Uwe zijn.
Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.
Doop mij met vuur, opdat ‘k mij niet meer schaam:
‘k wil leven Heer, tot eer van uwe Naam.
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3.
Zie Heer, hier ben ‘k; maak mij een vat voor U;
Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu!
Verbreek mijn wil, maak m’ ook van hoogmoed vrij;
‘k wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij.
4.
O, Heil’ge Geest, kom tot uw heerschappij.
Schenk een herleving en begin bij mij.
Zegen uw volk, maak ‘t als een bruid bereid,
Wachtend op Jezus’ komst in heerlijkheid.
109. Een dwaas/wijs man
1.
Een wijs man bouwde
zijn huis op de rots. (3x)
En de regen stroomde neer.
En de regen stroomde neer
en de vloed kwam op. (3x)
En het huis op de rots stond vast.
2.
Een dwaas man bouwde
zijn huis op het zand. (3x)
En de regen stroomde neer.
En de regen stroomde neer
en de vloed kwam op. (3x)
En het huis stortte in met een plof.
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3.
Dus bouw je huis op
Jezus, de Rots. (3x)
En de zegen daalt dan neer.
En de zegen daalt dan neer
en ‘t gebed stijgt op. (3x)
Bouw je levenshuis op Hem.
110. Eén Naam is onze hope
1.
Eén Naam is onze hope,
één grond heeft Christus’ Kerk,
zij rust in éne dope,
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
Hij was ‘t die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.
2.
Vergaard uit alle streken
in heel de wereld één,
werd dit haar zalig teken,
dat allen is gemeen.
Eén bede vouwt de handen
één zegen breekt het brood,
één vuurbaak staat te branden
in ‘t duister van de dood.
3.
Bij ‘t bloedlicht der flambouwen
in ‘t heetste van de strijd,
wacht zij in stil vertrouwen
de vrede voor altijd,
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tot eind’lijk voor haar ogen,
waarin ‘t verlangen brandt,
het schouwspel komt getogen
der Kerke triumfant.
4.
In haar drie-een’ge Heere,
nog in haar aardse strijd,
blijft zij met hen verkeren,
wie ruste werd bereid.
Geef dat in uw genade,
o God, ook eenmaal wij
langs uwe lichte paden
gaan tot der zaal’gen rei!
111. Een rivier vol van vrede
1.
Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.
2.
Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap in mijn hart.
Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap in mijn hart.
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3.
Ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
Ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
4.
Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
112. Een stroom van ongerechtigheid
1.
Een stroom van ongerechtigheid,
een zee van zonden zwart,
zo donker diep, zo wild en wijd,
zo duister is ons hart.
2.
Het koude water van de haat,
de beek van bitterheid
die dwars door deze wereld gaat,
die bron van twist en nijd.
3.
Dat water als het bloed zo rood,
die donkere Jordaan
is breed en diep en oeverloos,
wie onzer zal bestaan?
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4.
Halleluja, er is een brug,
geen zee die ons nog scheidt!
God overspant hoog in de lucht,
rivieren, woest en wijd!
113. Een vaste burcht
1.
Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
Hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!
2.
Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held terzij,
die God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn Naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet.
Gods eengeboren Zoon,
Verwinnaar op de troon:
De zeeg’ is ons beschoren!
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114. En de Geest en de bruid zeggen: Kom!
En de Geest en de bruid zeggen: Kom!
En die ‘t hoort zegt: Kom!
En wie dorst heeft kome. En wie wil,
neemt het water des levens om niet. (2x)

115. Er gaat door alle landen
1.
Er gaat door alle landen
een trouwe Kindervriend.
Geen oog kan Hem aanschouwen,
maar Hij ziet ieder kind.
De hemel is zijn Vaderland.
Hij is des Heeren afgezant.
2.
Hij komt in alle huizen
en waar een vrolijk kind,
zijn vader en zijn moeder
en God de Heer bemint,
daar woont Hij gaarne dag en nacht
en houdt er over ‘t kind de wacht.
3.
En gaat het kind ter ruste
die Vriend verlaat hem niet.
Bewaakt getrouw zijn bedje,
dat hem geen kwaad geschied’.
En wekt hem in de morgenstond
en maakt hem vrolijk en gezond.
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116. Ere zij aan God de Vader
1.
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil’ge Geest, de Trooster,
de Drie-een’ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja
de Drie-een’ge in zijn troon!
2.
Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons bevrijdt van elke smet,
ere zij aan Hem, die zondaars
in de rij van koon’gen zet.
Halleluja, halleluja
’t Lam, dat vrijkocht en dat redt!
3.
Ere zij de Heer der eng’len,
ere zij de Heer der Kerk,
ere aan de Heer der volk’ren,
aard’ en hemel looft uw werk.
Halleluja, halleluja
looft de Koning en zijn werk!
4.
Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng’len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja
lof zij U, der heren Heer!
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117. Ga mij niet voorbij, o Heiland
1.
Ga mij niet voorbij, o Heiland!
Ga mij niet voorbij!
Wijl Gij and’ren zegent, Heiland!
Zegen nu ook mij.
Refrein:
Jezus, Heiland,
wees mij nu nabij!
Wijl Gij and’ren zegent, Heiland!
Ga mij niet voorbij!
2.
Voor Uw troon geknield, o Heiland!
Bid ik in ‘t geloof!
Doe mij troost en uitkomst vinden,
houd U niet als doof.
(Refrein)
3.
Op Uw zoenbloed pleit ik, Heiland!
Voor des Vaders troon;
daar wilt Gij mijn Midd’laar wezen,
hoor mij, Gij, Gods Zoon!
(Refrein)
4.
Gij zijt al mijn troost, o Heiland!
Ja, mijn troost geheel;
in de hemel en op aarde
blijft Gij steeds mijn deel.
(Refrein)
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118. Ga niet alleen door ‘t leven
1.
Ga niet alleen door ‘t leven,
die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven,
ga tot uw Middelaar!
Daar is zoveel te klagen,
daar is zoveel geween,
en zoveel leed te dragen,
ga niet alleen!
En zoveel leed te dragen,
ga niet alleen!
2.
Ga niet alleen; uw Koning
wil komen in uw hart.
Ach geef het Hem ter woning,
hoe stilt Hij dan uw smart!
Wie kan er tranen drogen,
als Jezus? Immers geen!
Richt dan de treurend’ ogen,
naar Jezus heen!
Richt dan de treurend’ ogen,
naar Jezus heen!
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3.
Welzalig, die ‘t ervaren,
dat Hij hun alles is;
dan kennen z’ in gevaren
bezorgdheid noch gemis.
Hij draagt dan in zijn armen,
door alle nood hen heen.
Wie steunt op zijn ontfermen,
is nooit alleen!
Wie steunt op zijn ontfermen,
is nooit alleen!
119. Ga nu heen in vrede
1.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven,
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods Kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
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2.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis.
Dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
120. Geef mij kracht
1.
Ik ben mens onder velen Heer.
Ik ben mens zoals velen Heer.
Ik ben mens, ‘k wil geloven Heer.
O, geef mij kracht.
Refrein:
Geef mij kracht, heel mijn leven Heer (3x).
O, geef mij kracht.
2.
Steeds op zoek naar de waarheid Heer.
Steeds op zoek naar de liefde Heer.
Steeds op zoek naar de eenheid Heer.
O, geef mij kracht.
(Refrein)
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3.
Voor uw dienst wil ik leven Heer.
Voor uw dienst wil ik geven Heer.
In uw dienst wil ik werken Heer.
O, geef mij kracht.
(Refrein)
4.
‘k Weet dat Gij mijn gebed verhoort.
‘k Weet dat mijn leven U behoort.
‘k Wil alleen met U ‘t leven door.
Dank Heer, voor uw kracht.
(Refrein)
121. Geef vrede, Heer, geef vrede
1.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.
2.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang.
De toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein.
O Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!
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3.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
4.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
Uw vrede wint de strijd!
122. Geef, gemeente, Jezus ere
1.
Geef, gemeente, Jezus ere
op deez’ eerste dag van ‘t jaar!
Loof dan nu de Heer der Heren,
kom, verhef u, broederschaar!
Hij heeft ons een jaar gedragen,
ons in zijne Naam bewaard;
laat in lof ons niet vertragen,
Hij ‘s de hulde dubbel waard.
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2. Waar wij een nieuw jaar beginnen,
wees, Heer Jezus, ons nabij;
vul geheel ons hart en zinnen
met uw liefdeheerschappij.
Is de toekomst ook verborgen,
houdt gelovig ons en stil;
Gij zult immers voor ons zorgen,
alles leiden naar uw wil.
3.
O, wat is ‘t een rustig leven
voor hem, die zich weet Gods kind;
heerlijk, zich geheel te geven
aan de Vader, die ons mint.
Laat de wereld zwoegen, zorgen,
rust’loos in dit aards gewoel!
‘s Heren volk brengt ied’re morgen
dichter bij het grote doel.
123. Gelukkig is het land
1.
Gelukkig is het land,
dat God de Heer beschermt;
als daar met moord en brand
de vijand rondom zwermt.
En dat hij meent, hij zal
‘t schier overwinnen al.
Dat dan, dat dan, dat dan,
hij zelf komt tot de val!
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2.
De Hoeder Israëls
die slaapt, noch sluimert ooit;
Hij helpt uit veel gekwel
zijn volk, ‘t welk was verstrooid,
door ‘t Spaanse boos gebroed,
en doet haar nog dit goed,
dat zelf, dat zelf, dat zelf
de vijand lopen moet.
3.
Gedankt moet zijn de Heer,
de God die eeuwig leeft!
Dat Hij ons t’ zijner eer
deez’ overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
des Heeren al gewrocht!
O Heer, o Heer, o Heer,
hoe groot is uwe macht!
124. Genade zo oneindig groot
1.
Genade zo oneindig groot,
dat ik, die ‘t niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien.
2.
Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer dat
God mij nooit verlaat.
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3. Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
4.
Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
125. Geprezen zij de Heer
1.
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die al het aards gebeuren
vast in handen heeft.
Refrein:
Hem zij de glorie! Want Hij die overwon
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja! Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op Zich nam.
2.
Verdreven is de schaduw van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuis gebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.
(Refrein)
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3.
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht
dat uitstraalt van het kruis
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst
een heerlijk vergezicht.
(Refrein)
126. Geprezen zij God op zijn heilige troon
1.
Geprezen zij God
op zijn heilige troon
voor ‘t geen Hij ons gaf
in zijn enige Zoon,
die kwam als het Godslam
en droeg onze schuld,
die d’ eis van Gods wet
aan het kruis heeft vervuld.
Refrein:
Prijst de Heer prijst de Heer,
alles zing’ nu zijn eer!
Stem en klank, stem en klank
juub’len luid onze dank!
Door ‘t bloed van het Lam
gaan wij vrij tot Gods troon.
Breng daarom de glorie
aan Vader en Zoon.
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2. O, welk een verlossing
schonk God in het bloed,
de enige losprijs
die voor Hem voldoet.
Geen zondaar te snood
en geen zonde te groot;
het bloed van Gods Zoon
redt van d’ eeuwige dood.

(Refrein)
3.
O, ziet nu het Godslam,
geslacht ook voor u;
het draagt al uw zonden,
gelooft dit toch nu;
zijn bloed schenkt vergeving,
’t koopt slaven weer vrij,
het heiligt en reinigt,
’t maakt zalig en blij.
(Refrein)
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127. Glorie aan God
Glorie aan God (4x)
1.
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.
Hij ’s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God (4x)
2.
Kondigt het aan door de kracht van zijn Naam:
Heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie!
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!
Hij ’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God (4x)
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3.
Heersen met Hem op de troon en zijn stem
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.
Heilig en vrij, alle tranen voorbij,
eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding.
Waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God (4x)
128. God die alles maakte
1.
God die alles maakte,
de lucht, en ’t zonlicht blij,
de hemel, zee en aarde,
zorgt ook voor mij.
2.
God die ’t gras gemaakt heeft,
de bloemen in de wei,
de bomen, vruchten, vogels,
zorgt ook voor mij.
3.
God die alles maakte,
de maan, de sterrenrij,
als duist’re wolken komen,
zorgt steeds voor mij.
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129. God die ons heeft voorzien
1.
God die ons heeft voorzien
en kent bij onze naam,
die ons ten leven riep
en houdt in het bestaan,
Hij heeft ons voorbestemd
te lijken op zijn Zoon
die mens is zoals wij
en in ons midden woont.
2.
Hij heeft zijn eigen Zoon
geen enkel leed bespaard.
Hij heeft ten einde toe
zijn Geest geopenbaard.
Als God zo voor ons is,
wie zal dan tegen zijn?
Al wat ons overkomt
zal hoop en zegen zijn.
3.
Wie zal ons scheiden ooit
van God ons goed en bloed?
Geen toekomst en geen dood
bedreigt ons meer voorgoed.
Genadig en getrouw
wil Hij mijn vrede zijn.
Geen mens die Hem weerhoudt
om onze God te zijn.
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131. God heeft het eerste woord
130. God, enkel licht
1. God enkel licht, voor wiens gezicht
niets zuiver wordt bevonden,
ziet ons bevlekt, met schuld bedekt,
misvormd door duizend zonden.
2.
Der sterren pracht is bij Hem nacht,
hoe hel zij schitt’ren mogen,
en wij, belaân met euveldaân,
wat zijn wij in zijn ogen?
3.
Heer waar dan heen? Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.
4.
Ja, amen ja, op Golgotha
stierf Hij voor onze zonden,
en door zijn bloed wordt ons gemoed
gereinigd van de zonden.
5.
Wil U ter eer, steeds meer en meer
‘t geloof in ons versterken,
dan zullen wij, gereed en blij,
uit liefde ‘t goede werken.
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1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
2.
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
3.
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
4.
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
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132. God heeft mij zijn Zoon gegeven
1.
God heeft mij zijn Zoon gegeven,
door ’t geloof nam ik Hem aan;
Ja, ik weet het, ik zal leven
en door Hem ten hemel gaan.
Zelfs eer ik nog was geboren,
heeft God mij in Hem verkoren;
eer zijn woord met scheppersmacht
dit heelal tot aanzijn bracht.
2.
Jezus Christus is gestorven,
is verrezen, ook voor mij,
heeft de zegepraal verworven
en het leven, ook voor mij.
Aan Gods rechterhand gezeten,
zal Hij nimmer mij vergeten,
maar, uit deernis met mijn lot,
treedt Hij voor mij in bij God.
3.
Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God, zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in ’t eeuwig licht.
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133. God is getrouw
1.
God is getrouw, zijn plannen falen niet.
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die ‘t heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen.
En ‘t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.
2.
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast.
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden.
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden.
En d’ adem zijner lippen overmant
de tegenstand.
3.
De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods Kerk zijn heilgeheimen weten.
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten.
Hij trekt met heel zijn Kerk van land tot land,
als Gods gezant.
155

134. God is tegenwoordig
1.
God is tegenwoordig; God is in ons midden:
laat ons diep in ‘t stof aanbidden!
Dat in heil’ge eerbied alles in ons zwijge,
dat voor Hem de ziel zich neige!
Wie Hem noemt,
wie Hem roemt,
sla zijn ogen neder,
geve ‘t hart Hem weder!
2.
God is tegenwoordig, die in ‘t licht daarboven
eeuwiglijk de serafs loven.
“Heilig, heilig, heilig!” juub’len Hem ter ere
dag en nacht de eng’lensferen.
Heer, ons lied
smaad het niet!
Laat ook ons, geringen,
U een loflied zingen!
3.
Alle ding doordringt Gij, laat toch onder allen
ook op mij uw stralen vallen!
Evenals voor ‘t zonlicht bloem en blad daarbuiten,
steeds gewillig zich ontsluiten,
laat zo mij,
stil en blij,
Heer, uw licht bestralen
en in ‘t harte dalen!
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4.
Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede,
diep vervuld van uwe vrede!
Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid
schouwen moog’ in geest en waarheid!
Los van ‘t stof,
vol van lof,
wil ik opwaarts zweven,
om in U te leven.
5.
Kom Gij in mij wonen, zij mijn hart en leven
U ten heiligdom gegeven!
Laat mij altijd beter uwe beelt’nis dragen,
naar uw eer, uw liefde vragen!
Waar ik ga,
zit of sta,
laat mij U aanschouwen
met een stil vertrouwen.
135. Gods volk wordt uitgeleid
Gods volk wordt uitgeleid,
zij gaat met vreugde voort,
en de bergen en heuv’len
juichen rondom.
Alles zingt daarbij,
zelfs de bomen zijn blij
en zij klappen voor hun God.
En de bomen in het veld zullen
klappen voor Hem (3x)
en wij gaan vrolijk voort.
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136. Grijp toch de kansen
1.
Grijp toch de kansen,
door God u gegeven,
kort is uw zijn hier,
de tijd snelt daarheen.
Wat toch blijft over,
o zeg, van dit leven?
D’ arbeid der liefde,
gedaan om u heen.
Refrein:
Niets is hier blijvend,
niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook,
zal eenmaal vergaan;
maar wat gedaan werd
uit liefde tot Jezus,
dat houdt zijn waard’
en zal blijven bestaan.
2.
Geef dan uw tijd niet
aan ijdele zorgen,
help hen, die vielen,
breng troost in hun smart;
o, laat uw licht schijnen,
blij als de morgen,
wijs op de Heiland,
die rust geeft voor ‘t hart.
(Refrein)
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3.
Weet, al uw arbeid,
uw lijden voor Jezus,
‘t wordt door Hemzelve
geschat naar zijn waard’,
en eens daarboven,
daar vinden we weder,
vruchten van ‘t zaad
dat wij strooiden op aard.
(Refrein)
137. Groot is de Heer
1.
Groot is de Heer,
Hij is heilig en goed.
Door zijn kracht
staan wij vast in zijn liefde.
Groot is de Heer,
Hij ‘s waarachtig en trouw.
Door genade bewijst Hij zijn liefde.
2.
Groot is de Heer
en waard onze lofprijs.
Groot is de Heer en waard onze eer.
Groot is de Heer, verhef dan je stem,
verhef dan je stem.
Groot is de Heer.
Groot is de Heer.
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138. Groot is uw trouw
1. Groot is uw trouw, o God, mijn Heer en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

2.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt.
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst,
Nu Gij geeft ‘t leven der eeuwigheid.
(Refrein)
139. Grote God, wij loven U
1.
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid!
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2.
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw’ge, Ongeziene,
looft uw liefd’ en zingt ervan!
Alle eng’len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
“Heilig, heilig, heilig” toe!
3.
Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen!
Eeuwig blijft uw trouw bestaan,
laat ons niet verloren gaan!
140. Halleluja! Lof zij het Lam
1.
Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonden op Zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
die dood geweest is, en Hij leeft;
die ‘t volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt!
2.
De Koning op des Vaders troon,
de Eerstgeboor’ne uit de doôn,
de Bloed- en Heilgetuige!
Der vorsten Vorst, der heren Heer,
zij heerschappij en dank en eer!
Dat alle knie Hem buige!
161

3.
Lof zij het Lam, Gods Metgezel,
uit Davids zaad, d’ Immanuël,
God in het vlees verschenen!
In Hem, die wederkomen zal,
in Hem aanbidde ‘t gans heelal,
Jehova, de Drieënen!
4.
Aanbidt de Vader in het Woord!
Aanbidt de Zoon, aan ‘t kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!
Van zijn gemeenschap, zijn genâ,
zijn liefd’ en trouw, halleluja!
Zal ons geen schepsel scheiden.
141. Halleluja! Eeuwig dank en ere
Halleluja! Eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word’ op aard en in de hemel, Heere,
voor uw liefd’ U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!
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142. Halleluja, lofgezongen
1.
Halleluja, lofgezongen
Jezus Christus, onze Heer!
Paart, verlosten, hart en tongen,
juicht zijn liefd’ en macht ter eer!
Hem, die redt uit alle noden,
die waarachtig en getrouw,
vastheid geeft aan ‘t Godsgebouw,
Hem, de eerst’ling uit de doden,
Hem, de koning van ‘t heelal,
wien ‘t heelal eens eren zal!
2.
Halleluja, onze zangen
zijn voor eeuwig Hem gewijd,
die het Godsrijk heeft ontvangen
als het loon op zijne strijd,
die aan ‘t kruis zich liet verhogen,
en ons minde tot de dood
met een liefd’ ondenkbaar groot,
met een godd’lijk mededogen;
Hem, die ons onrein gemoed
heeft gewassen in zijn bloed.
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3. Halleluja, ‘t loflied rijze
Hem, die onze banden slaakt!
Hem, die ons zijn Naam ten prijze
koningen en priesters maakt;
die ons opkweekt onder lijden,
en ons, door zijn Geest bestuurd,
door zijn kruisdood aangevuurd,
waken, bidden leert en strijden:
Hem zij heerlijkheid en macht,
eeuwig, eeuwig toegebracht!
4.
Amen, Jezus Christus, amen!
Ja, Gij zult in ‘t groot heelal
‘t rijk der duisternis beschamen,
tot het niet meer wezen zal.
Woon, o Heiland, in ons midden!
Onder uwe heerschappij
zijn wij zalig, zijn wij vrij.
Leer ons strijden, leer ons bidden!
Amen, heerlijkheid en macht
word’ U eeuwig toegebracht!
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143. Halleluja, looft de Heer
Halleluja, looft de Heer!
Hoogste heem’len geeft Hem eer!
Halleluja, loof Hem aard!
God geeft zijne Zoon aan d’ aard;
God heeft in de mens behagen.
Vreed’ op aarde, Jezus leeft!
Alles loov’ wat adem heeft:
God heeft in de mens behagen.

144. Halleluja, prijst de Onbegonnen
1.
Halleluja, prijst de Onbegonnen,
die bij jaar noch eeuwen telt,
die de loop der wentelende zonnen
onverwrikt heeft vastgesteld,
die, wat immer wiss’len moog’ of keren,
‘t groot heelal blijft door zijn wenk regeren!
Geeft Hem, aller scheps’len Heer,
eeuwig, eeuwig roem en eer!
2.
Halleluja, dankt de milde Vader,
die het weldoen nooit vergeet!
Dankt Hem, die de rijkste zegenader
dag aan dag ontspringen deed!
Hoe de wereldzee ook bruist’ en woedde,
in zijn Vaderarm was rust en hoede.
‘t Hart in zulk een God verblijd,
eeuwig, eeuwig Hem gewijd!
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3.
Halleluja, huld’ en eer geboden
de beheerser van het graf,
die de sleutels van het rijk der doden
zijne Zoon in handen gaf!
Wat ook dierbaars tijd en dood ons roofden,
zalig zijn d’ ontslaap’nen, die geloofden.
Met hen Gods genaad’ en macht
eeuwig, eeuwig lof gebracht!
4.
Vader, zie ons met gewonde zielen,
zie ons vol van zondenrouw,
maar gelovig voor U nederknielen,
steunend enkel op uw trouw!
Met die staf, ons in de hand gegeven,
naad’ren wij getroost de grens van ‘t leven,
tot het land der ruste rijst,
waar ons lied U eeuwig prijst.

2. ‘k Heb geloofd en daarom hoger,
hoger dan Kalvarie’s top,
zie ik boven lucht en wolken
Hogepriester, tot U op;
die in ‘t ware tabernakel
voor Gods aanschijn t’ allen tijd,
als haar Hoofd voor uw gemeente
strijdend bidt en biddend strijdt.

145. ’k Heb geloofd en daarom zing ik
1.
‘k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van genâ.
Van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend,
alles, alles hebt volbracht;
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
lam van God, voor ons geslacht.

4.
Ja, ‘k geloof, en daarom zing ik,
daarom zing ik, U ter eer,
‘s werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer!
Zoon van God en Zoon des mensen,
o, kom spoedig in uw kracht,
op des hemels wolken weder!
Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.

3.
‘k Heb geloofd in U, wie d’ aarde
met haar doornen heeft gekroond;
maar die nu, gekroond met ere,
aan Gods rechterzijde troont;
U, aan wiens doorboorde voeten
eenmaal in het gans heelal,
hier, daarboven en hieronder
alle knie zich buigen zal.
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146. ‘k Heb Jezus lief
1.
´k Heb Jezus lief! Hij is mijn licht en kracht,
waarheen ik mij in angst en droefheid wende.
Och, werd alom die Redder uit ellende
door mij, door elk die hulde toegebracht!
2.
´k Heb Jezus lief! Hij heeft Gods recht voldaan,
de vloek der wet kan nimmermeer ons treffen.
Wij mogen ´t hoofd vrijmoedig opwaarts heffen,
zijn Midd´laarsdood bracht ons verzoening aan.
3.
´k Heb Jezus lief! Hij reinigt mijn gemoed
door Woord en Geest van all´onreine vlekken,
die Hem tot smart en mij tot schande strekken,
daar Hij zijn beeld in mij herleven doet.
4.
´k Heb Jezus lief! Hij leidt mij langs zijn pad,
bestiert daarop mijn kinderlijke schreden.
Hij ziet vooruit het wank´len mijner treden,
en eer ik val heeft Hij mijn hand gevat.
5.
´k Heb Jezus lief! Ik zal verruimd van hart
de last, dien Hij mij oplegt, willig dragen.
Zijn doel, zijn wil is ook mijn welbehagen,
wat Hem mishaagt is mijn verdriet, mijn smart.
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6.
´k Heb Jezus lief! Hij zal mij door zijn raad
geleiden tot de laatste mijner dagen.
Dan wordt mijn ziel van alle zond´ ontslagen,
dan dank ik Hem voor al´t geleden kwaad.
147. ‘k Heb Jezus nodig
1.
‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
in mijn handel, in mijn wandel,
in mijn slapen en ontwaken,
‘k Heb Hem nodig, dag aan dag.
2.
‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven.
‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag,
in mijn handel, in mijn wandel,
in mijn slapen en ontwaken,
‘k wil Hem volgen, dag aan dag.
148. Heer, God, U loven wij
Heer, God, U loven wij. Heer, U belijden wij.
Vader, in eeuwigheid zingt ‘t gans heelal uw Naam.
Aarde en hemel, Heer, zingen uwe Naam ter eer,
heel uwe schepping door, eeuwig met ‘t
engelenkoor:
Heilig, heilig, heilig, is onze God, de Heer Zebaoth.
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol.
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, amen.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, amen.
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149. Heer ik geef m’ aan U volkomen
1.
Heer ik geef m’ aan U volkomen,
‘k leg mijn al hier voor U neer,
opdat Gij in mij zoudt wonen
met uw Geest o Heer!
Al de liefde van mijn harte
zij U voortaan toegewijd!
‘k Vrees geen moeite meer of smarte,
daar Gij met mij zijt.
Refrein:
Glorie, Glorie, Halleluja!
‘k Leg mijn al aan Jezus’ voet,
en nu is mijn heil volkomen,
door het dierbaar bloed.
2.
Heer, mijn wil leg ‘k voor U neder,
neem hem aan nu voor altijd;
dat niets kwaads hem immer weder
van de uwe scheid’!
Heer, tot U breng ik mijn leven,
hoor nu mijn geloften aan;
‘k heb mijn al aan U gegeven,
neem het, Heiland, aan.
(Refrein)
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3. Heer, mijn God, bestuur mijn wegen,
strijden wil ik slechts voor U!
Jezus’ bloed kocht ook mijn leven,
Hem behoor ik nu.
Openbaar U zelf aan mij, Heer,
als mijn eeuwig trouwe Vriend!
Tot in ‘t stervensuur bewaar mij,
voor altijd Uw kind.
(Refrein)
150. Heer, ik kom tot U
1.
Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart.
2.
Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.
3.
Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O Jezus, raak mij aan,
van U wil ik zijn.
4.
Jezus, op uw Woord
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.
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151. Heer, ik prijs uw grote Naam
1.
Heer, ik prijs uw grote Naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.
2.
U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn;
van het kruis naar het graf,
uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote Naam.
152. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam
1.
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.
2.
Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep,
wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?
3.
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!
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4.
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam!
153. Heer, uw licht en uw liefde schijnen
1.
Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer, uw woord dat het licht overwint.

2.
Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
(Refrein)
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3.
Staan wij oog in oog met U Heer,
daalt uw stralende licht op ons neer,
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
(Refrein)
154. Heer, wat een voorrecht
1.
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan;
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp die nog schijnt in de nacht.

2.
Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk,
delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk die waarachtig wil zijn.
(Refrein)
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155. Heer, wees mijn Gids
1.
Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad,
wees Gij mijn Gids.
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
wees Gij mijn Gids.
Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor,
Dan ben ‘k gerust en veilig volg ‘k uw spoor.
2.
‘k Was vroeger blind en dwaalde van het pad,
want ‘k had geen Gids;
ver dwaald’ ik af, totdat ik ernstig bad:
“Wees Gij mijn Gids”.
Hij heeft ‘t verhoord, ‘k ben nu verheugd en blij,
want Jezus kwam en nu is ‘t licht voor mij.
3.
Nu aan zijn hand, dwaal ‘k nimmer van de weg,
Hij is mijn Gids.
‘t Zij door moeras of wel langs struik en heg
leidt mij mijn Gids.
Licht, vriend’lijk licht stroomt van zijn aangezicht,
‘k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht.
156. Heer, wij zijn bijeengekomen
1.
Heer, wij zijn bijeengekomen,
mensen, overal vandaan;
had Gij ons niet meegenomen,
niemand was hierheen gegaan,
want wij schromen hier te komen,
volop in het licht te staan.
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2.
Komend uit een nacht van zonden
staan wij voor U, groot en klein,
en belijden onomwonden:
schuldig zijn wij en onrein.
Ach, wij vonden zoveel zonden
dat zij niet te tellen zijn.
3.
Bron van liefde, zeer verheven,
helder stralend als de zon,
bleef uw warmte weg, maar even,
niemand die hier wezen kon hoogverheven
licht ten leven
dat het duister overwon!
4.
Laat uw liefde ons bestralen,
laat het licht zijn om ons heen;
Gij vergeeft wel duizend malen
onze zonden, één voor één.
Als wij falen, weer verdwalen
schijnt uw licht, uw licht alleen!
157. Heerlijk is uw Naam
1.
Heerlijk is uw Naam,
heerlijk is uw Naam.
Hoog verheven en vol van kracht,
heerlijk is uw Naam.
Jezus, Jezus,
heerlijk is uw Naam.
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2.
Heilig Lam van God,
heilig Lam van God,
dat de zonde der wereld droeg.
Heilig Lam van God.
Jezus, Jezus,
heilig Lam van God.
3.
Waardig bent U, Heer,
waardig bent U, Heer,
alle macht en heerlijkheid,
alle lof en eer.
Jezus, Jezus,
waardig bent U, Heer.
158. Heilig, heilig, heilig!
1.
Heilig, heilig, heilig!
Heere, God almachtig,
vroeg in de morgen
word’ U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig!
Liefdevol en machtig,
Drievuldig God,
die één in wezen zijt.
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2.
Heilig, heilig, heilig!
Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee
hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere,
waar Gij troont te midden
al uwe englen, onvolprezen Heer.
3.
Heilig, heilig, heilig!
Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde
ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig,
enig in uw luister,
één en al vuur en liefd’ en majesteit.
4.
Heilig, heilig, heilig!
Heere, God almachtig
hemel, zee en aarde
verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig!
Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
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159. Here Jezus, om uw woord
1.
Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in ‘t hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
2.
Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ‘t licht der waarheid.
‘t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
3.
O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
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160. Heugelijke tijding
1.
Heugelijke tijding,
bron van hartverblijding,
Evangeliewoord!
Woord van God gegeven,
woord van eeuwig leven,
zalig die U hoort!
Zalig hij, wiens harte gij
met een onverwrikt vertrouwen
leert op God te bouwen!
2.
Door zijn vredeboden
doet God zondaars noden
tot het hoogste goed.
God heeft ons vergeven,
God schenkt ons het leven
door des Heilands bloed.
Ja, de Heer wil nog veel meer,
boven bidden, boven denken
alles aan ons schenken!
3.
Hoe ook afgezworven,
hoe geheel bedorven,
hoe verhard in ’t kwaad,
wilt gij zalig wezen,
gij hebt niets te vrezen,
hier is hulp en raad.
God vergeeft, want Christus leeft,
en heeft het rantsoen gevonden
voor de grootste zonden!
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4.
Zalig, die ‘t geloven!
Troost, hun nooit t’ ontroven,
wekt hen steeds tot vreugd.
Kracht tot goede werken
voelen z’ in zich sterken,
kracht tot liefd’ en deugd.
Door Gods kracht, in hen volbracht,
komen zij gedurig nader
‘t beeld van hunne Vader.
5.
Woord, waarop wij bouwen,
waar wij op vertrouwen,
Evangeliewoord!
Bergen mogen wijken,
Gij zult nimmer wijken,
want gij zijt Gods woord!
Dat ons, Heer, de troost dier leer
gene twijfeling ontrove:
sterk ons in ‘t gelove!
161. Hier in uw heiligdom
1.
Hier in uw heiligdom,
dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid
ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U
met heilig ontzag
als uw Geest ons trekt tot U.
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2.
Rein door uw zuiver bloed
met zekerheid,
dat wij geborgen in
uw liefde zijn,
staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart
op de roepstem van uw Geest.
3.
Heer ik wil horen
uw zachte stem.
Laat and’re stemmen in
mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer,
opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.
162. Hij die rustig en stil
1.
Hij die rustig en stil,
zich steeds voegt naar Gods wil,
Hem in alles vertrouwt en gelooft;
die slechts hoort naar zijn stem,
zich geheel geeft aan Hem,
smaakt een vreugde die nimmer verdooft.
Refrein:
Zie slechts op Hem,
volg gehoorzaam zijn stem;
blijf maar rustig vertrouwen.
Altijd ziende op Hem.
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2.
Loeit de levensorkaan.
Komt er zorg op ons aan:
‘t is zijn glimlach, die alles verdrijft.
Klagen, zuchten, geween,
vrees en twijfel gaan heen;
als wij rustig vertrouwen in Hem.
(Refrein)
3.
Wordt u moeite en strijd
door de mensen bereid: zie op Hem;
slechts zijn blik schenkt ons moed!
Hij draagt u; ook uw kruis,
brengt straks veilig u thuis,
zorgt dat alles hier meewerkt ten goed’.
(Refrein)
4.
Blijf getrouw tot de dood,
zorg in voorspoed of nood,
dat toch nimmer het vuur in u doov’!
Wat Hij zegt, moet gedaan,
waar Hij zendt, moet gij gaan,
geen bezwaren; vertrouw en geloof.
(Refrein)
5.
O, hoe groot is ‘t genot
als men wandelt met God,
hier door ‘t leven gaat, eerlijk oprecht;
als in droefheid of vreugd
men in Hem zich verheugt,
en zijn al op ‘t altaar heeft gelegd.
(Refrein)
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163. Hoger dan de blauwe luchten
1.
Hoger dan de blauwe luchten
en de sterretjes van goud
woont de Vader in de hemel
die van alle kind’ren houdt.
2.
Ook voor zieke kind’ren zorgt Hij,
kent hun tranen en hun pijn.
Ja, voor groten en voor kleinen
wil de Heer een helper zijn.
3.
Daarom vragen wij eerbiedig,
vouwen onze handjes saam:
Heer, die altijd naar ons luistert,
neem nu ons gebedje aan.
Amen.
164. Hoort! Een woord van eeuwig leven
1.
Hoort! Een woord van eeuwig leven
Christus die ten hemel vaart:
Mij is alle macht gegeven
in de hemel en op aard;
gaat vertolken alle volken
wat u werd geopenbaard!
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2. Doopt hen in de Naam des Heren,
Vader, Zoon en Heil´ge Geest;
dat zij mijn geboden leren,
trouw en liefde allermeest.
Roept hen op zich om te keren,
roept hen tot het bruiloftsfeest!
3.
Ik ben met u, alle dagen,
nu en tot in eeuwigheid!
Van mijn rijk zult gij gewagengaat
dan heen, gaat wereldwijd;
als gij valt, zal Ik u dragen,
Ik ben met u, voor altijd!
165. Hosanna
1.
Hosanna, hosanna,
hosanna in de hoge.
Hosanna, hosanna,
hosanna in de hoge.
Heer, ons hart is vol lof.
Wij verhogen uw Naam.
Wees verheven o Heer, mijn God,
hosanna in de hoge.
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2.
Glorie, glorie,
glorie voor de Koning.
Glorie, glorie,
glorie voor de Koning.
Heer, ons hart is vol lof.
Wij verhogen uw Naam.
Wees verheven o Heer, mijn God,
glorie voor de Koning.
166. Ik bouw op U
1.
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe Naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe Naam.
2.
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe Naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe Naam.
3.
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd.
In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
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167. Ik geloof in God de Vader
Ik geloof in God de Vader,
Schepper die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus,
die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren,
troont Hij aan Gods rechterhand.
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer. (4x)
Naam aller namen, Naam aller namen.
Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de Heil’ge Geest,
die Gods Woord aan ons bevestigt:
‘’gaat en predikt en geneest”.
Als Hij komt met macht en luister,
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn Naam:
Jezus, U bent Heer, U bent Heer. (4x)
Naam aller namen, Naam aller namen.
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168. Ik geloof in God de Vader
1.
Ik geloof in God de Vader,
die, almachtig, wijs en goed,
aard’ en hemel heeft geschapen,
nog bestuurt en blijven doet.
Door Hem leef, beweeg m’ en ben ik,
Hij beschikt en stuurt mijn lot;
dat blijf ik Hem toevertrouwen
als mijn Vader en mijn God.
2.
Ik geloof in Jezus Christus,
d’ eengeboren Zoon van God,
door wie alles is geworden,
‘t Woord bij God en zelf ook God.
‘k Eer die Zoon, gelijk de Vader,
‘k buig mij dankbaar voor Hem neer,
die mij vrijkocht en verloste,
Hem erken ik als mijn Heer.
3.
Van de Heil’ge Geest ontvangen,
en geboren uit een maagd,
is Hij vlees voor ons geworden,
Hij, zo diep voor ons verlaagd.
Hij, Gods Zoon in knechtsgestalte,
die zijn hemels rijk verliet,
om ons gans gelijk te worden,
enkel in de zonde niet.
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4. Jezus, onze Zaligmaker,
leed vervolging, smaad en hoon;
God verzoende zich de wereld
door de kruisdood van zijn Zoon.
Onder Pontius Pilatus
heeft Hij onze schuld betaald,
is gestorven en begraven,
en ter helle neergedaald.
5.
Hij verrees ten derden dage,
die de dood niet houden kon,
die door sterven en herleven
dood en graf en hel verwon.
Zo bleek Hij Gods Zoon te wezen,
zo is Hem ons heil betrouwd,
Hem, wiens sterven ons verzoende,
Hem, wiens leven ons behoudt.
6.
Hij voer op ten hoogsten hemel;
door de heem’len doorgegaan,
aan Gods rechterhand gezeten,
nam Hij ‘t roer der schepping aan.
Zo werd Hij ten Heer en Christus,
door Gods eng’len toegejuicht,
‘t voorwerp van der mensen hulde,
voor wie eens ‘t heelal zich buigt.
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7.
Eenmaal zal Hij wederkomen,
eenmaal houdt Hij, ‘s mensen Zoon,
plechtig oordeel over allen,
richt Hij levenden en doôn,
elk naar ‘t geen hij deed in ‘t lichaam;
zo beslist Hij ook mijn lot,
maar dit troost mij: Hij, mijn Rechter,
heeft mijn schuld betaald bij God.

10.
Ik geloof de schuldvergeving
enkel om des Midd’laars bloed;
in mijn eigen werk en waarde
is geen troost voor mijn gemoed.
Alles, alles is genade:
hoe strafschuldig ik ook zij,
ja, mijn Vader, ik gelove,
al mijn schuld vergeeft Gij mij!

8.
Ik geloof van ganser harte
in de Heil’ge Geest, die Geest,
die Gods Kerk en heilgezanten
steeds ten Leraar is geweest;
die ook mij wil troosten, leiden,
en, betracht ik enig goed,
beide ‘t willen en het werken,
naar zijn welbehagen, doet.

11.
Ik geloof, dat dit mijn lichaam,
schoon tot stof en as vergaan,
in de jongste aller dagen
weer verheerlijkt op zal staan;
dan onsterf’lijk, onvergank’lijk,
kent het geen verderfenis,
dan zal ‘t schoon en heerlijk wezen,
als mijns Heilands lichaam is.

9.
Ik geloof een Kerk, die heilig,
Christ’lijk is en algemeen,
in geloof en hoop en liefde,
en in zalig uitzicht één;
ook der heiligen gemeenschap,
samen één van zin en hart,
delend in elkanders vreugde,
delend in elkanders smart.
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12.
Ik geloof een eeuwig leven,
mij door Jezus zelf bereid,
ongekende hemelvreugde,
ongestoorde zaligheid,
leven zonder ooit te sterven,
vreugde zonder eind of paal.
Zond’ en dood, waar is uw prikkel,
graf, waar is uw zegepraal?
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13.
Eeuwig, onbegrijp’lijk wezen,
Vader, Zoon en Heil’ge Geest!
Leer mij daag’lijks meer U kennen,
U geloven allermeest!
‘t Heil van zondaars voert uw liefde
tot de allerhoogste top.
Amen, godd’lijk Evangelie!
Amen, zegt mijn ziel daarop.

4.
Wordt m’ alles op deez’ aard ontnomen,
wat blijdschap en genoegen schenkt
mag zelfs geen enk’le troostbron stromen,
wier lavend vocht mijn ziele drenkt,
schijnt hoop op redding mij ontzeid,
toch blijft mij Gods barmhartigheid.
170. Ik vermag alle dingen

169. Ik heb de vaste grond gevonden
1.
Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht.
De dood van Christus voor de zonden,
van eeuwigheid als grond gelegd.
Die grond zal onverwrikt bestaan,
schoon aard’ en hemel ondergaan.
2.
Die grond is ‘t eindeloos erbarmen,
dat al ons denken overtreft.
Van Hem, die met zijn Vaderarmen
ons, arme zondaars, opwaarts heft,
die op ons diep meêdogend ziet,
al achten wij zijn roepstem niet.
3.
Daarop wil ik gelovig bouwen,
gerust, getroost, wat mij weêrvaart.
En m’ aan Gods Vaderhart vertrouwen,
wanneer mijn zonde mij bezwaart,
steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid.
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Ik vermag alle dingen
in Hem die mij kracht geeft,
ik vermag alle dingen in Hem.
Ik vermag alle dingen
in Hem die mij kracht geeft,
ik vermag alle dingen in Hem.
Ik vermag alle dingen in Hem,
alles in Hem, ja alles in Hem.
Ik vermag alle dingen in Hem.
Ik vermag alle dingen in Hem.
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171. Ik volg de Heer
1. Ik volg de Heer, (ik volg de Heer)
want Hij is goed. (want Hij is goed)
Hij weet de weg (Hij weet de weg)
en hoe het moet. (en hoe het moet)
Hij houdt van mij, (Hij houdt van mij)
Hij is overal, (Hij is overal)
de Herder die mij leiden zal.
2. Soms gaan we door (soms gaan we door)
gevaarlijk land. (gevaarlijk land)
Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor)
en in zijn hand (en in zijn hand)
houdt Hij de staf (houdt Hij de staf)
en neemt ons mee. (en neemt ons mee)
Het is soms zwaar, maar toch okee!
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3.
Een leeuw die brult (een leeuw die brult)
of een beer die bromt. (of een beer die bromt)
De Herder kijkt (de Herder kijkt)
wat of er komt. (wat of er komt)
Hij is als een muur (Hij is als een muur)
rondom ons heen. (rondom ons heen)
Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen!

172. Ik wandel in het licht met Jezus
1.
Ik wandel in het licht met Jezus.
Het donk’re dal ligt achter mij
en ‘k weet mij in zijn trouw geborgen;
welk een liefdevolle vriend is Hij.
Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem
en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.
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2.
Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist’re wolk bedekt de zon
en ‘k kan niet anders,
‘k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.
(Refrein)
3.
Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd.
Met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
(Refrein)
4.
Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt temidden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.
(Refrein)
173. Ik wens te zijn als Jezus
1.
Ik wens te zijn als Jezus,
zo need’rig en zo goed;
zijn woorden waren vriend’lijk,
zijn stem was altijd zoet.
Helaas! ‘k ben niet als Jezus,
dat ziet een elk aan mij;
och, Heiland wil mij helpen,
en maak mij zoals Gij.
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2.
Ik wens te zijn als Jezus,
in ‘t goeddoen nooit vertraagd.
Dat men van mij kan zeggen:
hij doet, wat God behaagt.
Helaas ‘k ben niet als Jezus,
dat ziet een elk aan mij;
och Heiland, wil mij helpen,
en maak mij zoals Gij.
3.
Ach neen, ‘k ben niet als Jezus,
mijn hart is vol van kwaad.
Hoe zal ik ooit zo worden,
waar vind ik hulp en raad?
Mijn Heiland, wil mij helpen,
maak mij van zonden vrij;
dan zal ‘k U eens aanschouwen
en worden zoals Gij!
174. Ik wil jou van harte dienen
1.
Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.
2.
Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
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3.
Ik zal Christus’ licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.
4.
Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis,
al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.
5.
Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan,
als wij Christus’ weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.
175. Ik wil mij gaan vertroosten
1.
Ik wil mij gaan vertroosten
in Jesu lijden groot.
Al heeft ‘t gestaan ten boosten,
het kan nog worden goed.
Al om mijn zondig leven
ben ik met druk bevaân;
dat wil ik gaan begeven:
O Jesu, zie mij aan!
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2.
De tijd heb ik verloren,
die Gij mij hebt verleend.
Naar U wild’ ik niet horen,
in zonden was ‘k versteend.
Zeer traag ben ik tot deugden,
al heb ik goed vermaan:
oorsprong der eeuw‘ge vreugden,
o Jesu, zie mij aan!
3.
Al ben ik vol van zonden,
wil mijns gedachtig zijn.
Uw deugd is zonder gronden,
de schulden zijn al mijn!
Ik ken ‘t, al is ‘t zeer spade,
en wil mij niet versmaân,
U smeek ik om genade:
O Jesu, zie mij aan!
176. Ik wil zingen van mijn Heiland
1.
Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
die zichzelve gaf aan ‘t kruishout,
en mij redde van de dood.
Refrein:
Zing, o zing... van mijn Verlosser,
met zijn bloed... kocht Hij ook mij;
aan het kruis... schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij...
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2.
‘k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op zich nam mijn straf;
hoe in liefde en genade,
Hij ‘t rantsoen gewillig gaf.
(Refrein)
3.
‘k Wil mijn dierb’re Heiland prijzen,
spreken van zijn grote kracht,
Hij kan overwinning geven
over zond’ en satans macht.
(Refrein)
4.
Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij ‘t leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.
(Refrein)
177. Ik zie een poort
1.
Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen,
van ‘t kruis, waar ‘k vrij’lijk heen mag gaan,
om vrede te bekomen.
Refrein:
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.
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2.
Die open poort leidt tot Gods troon:
gaat door, laat niets u hind’ren;
neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,
die God biedt aan Zijn kind’ren.
(Refrein)
3.
Die open poort laat d’ ingang vrij,
aan wie komt binnen vlieden;
aan rijk en arm, aan u en mij,
komt Jezus vrede bieden.
(Refrein)
4.
In ‘t hemelrijk, voor Jezus’ troon
daar leidt het kruis tot zegen;
daar dragen wij voor kruis een kroon
door Jezus’ bloed verkregen.
(Refrein)
178. In den beginne was het woord
1.
In den beginne was het woord,
op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht,
Hij werd geboren in de nacht.
2.
Hij werd geboren in de nacht
die al het licht heeft voortgebracht,
aan zon en maan zijn teugel legt,
Hij is de Heer, Hij werd een Knecht.
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3.
Hij is de Heer, Hij werd een Knecht,
op Hem wordt alle last gelegd.
Hij woont temidden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.
179. In een donker graf gevangen
1.
In een donker graf gevangen
greep de dood Hem aan.
Jezus brak de sterkste banden.
Hij is opgestaan!
Refrein:
Overwinnaar, Overwinnaar,
Hij is verrezen, Hij is verrezen.
Overwinnaar, Overwinnaar,
Hij regeert in eeuwigheid.
2.
Overweldigd door het duister,
leek Hij neergeveld.
Door zijn bloed brak Hij de macht
van zonde, dood en hel.
(Refrein)
3.
Niemand hoeft de dood te vrezen,
liefde keert het tij.
Wie gevangen zit in ‘t duister:
Christus maakt u vrij!
(Refrein)
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4.
Naar de hemel opgevaren
draagt Hij nu zijn kroon.
Laat het door de wereld klinken:
glorie voor Gods Zoon!
(Refrein)
180. In Gods overwinning
1.
In Gods overwinning trekken wij ten strijd,
samen in zijn leger Hem ten dienst gewijd.
Christus onze Koning stelt zich aan het hoofd.
Hij heeft ons de zege in de strijd beloofd.
Hij heeft ons de zege in de strijd beloofd.
2.
Als een machtig leger, vol van geest en kracht,
gaan wij achter Jezus, die ons ‘t leven bracht.
Nergens heerse tweedracht. Eén geloof, één Heer,
één in hoop en liefde, juichend Hem ter eer.
Eén in hoop en liefde, juichend Hem ter eer.
3.
Tronen, machten, krachten zullen dra vergaan,
waar de heil’gen samen vastgeworteld staan.
Niets kan ons weerhouden. Jagend naar het eind,
glorie voor de Schepper, nu en voor altijd.
Glorie voor de Schepper, nu en voor altijd.
4.
Volg uw Meester, kind’ren, sluit u vast aaneen.
Heft het schild als pijlen suizen om u heen.
Hem zij eer, aanbidding, roem en heerlijkheid.
Zingen wij tot glorie Hem in eeuwigheid.
Zingen wij tot glorie Hem in eeuwigheid.
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181. In het begin lag de aarde verloren
1.
In het begin lag de aarde verloren,
in het begin in de duisternis;
God sprak zijn woord en het licht werd geboren,
‘t licht dat vandaag onze dag nog is.
2.
In het begin zijn de wolken en luchten,
in het begin is de hemel ontstaan.
God sprak zijn woord en de wateren vluchtten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.
3.
In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde het vee.
4.
In het begin zijn de sterren gaan branden,
In het begin kwam de zon en de maan.
Boven het land en de zee en de stranden
wijzen zij wegen en tijden aan.
5.
In het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in ‘t water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren, elk naar hun soort.
6.
In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
wat was God blij dat de wereld bestond.
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182. Is je deur nog op slot
Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr, krr, krr,
doe ‘m open voor God,
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen.

Je hart is net een huisje
waar het gezellig is,
maar ‘t is er nog zo donker,
er is iets wat ik mis.

Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr, krr, krr,
doe ‘m open voor God,
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen.

183. Je hoeft niet bang te zijn
1.
Je hoeft niet bang te zijn.
Al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.
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2.
Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.
3.
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

184. Jezus Christus, heil der aarde
1.
Jezus Christus, heil der aarde,
bron van wijsheid, kracht en licht,
niets haalt bij uw dienst in waarde,
niets bij ´t heil, door U gesticht.
Wat G´uw vrienden hebt bereid,
blijft en duurt in eeuwigheid:
zalig, die naar U zich noemen,
U als Heer en Heiland roemen!
2.
Wat kan ooit de wereld geven,
dat bestendig´t hart verheugt?
In uw dienst alleen is leven,
in uw dienst is heil en vreugd.
Wat G´uw vrienden hebt bereid,
blijft en duurt in eeuwigheid:
zalig, die naar U zich noemen,
U als Heer en Heiland roemen.
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3.
Bron van licht en kracht te gader,
maak ons aan uw beeld gelijk!
Jezus, breng ons tot de Vader,
vorm ons voor het hemelrijk!
Wat G´uw vrienden hebt bereid,
blijft en duurt in eeuwigheid:
zalig, die naar U zich noemen,
U als Heer en Heiland roemen!
4.
Jezus Christus, wij geloven,
wij erkennen U als Heer!
Zend uw licht en kracht van boven,
sterk ons Heiland, meer en meer!
Amen, ‘t heil ons toebereid,
blijft en duurt in eeuwigheid:
zalig, die naar U zich noemen,
U als Heer en Heiland roemen!
185. Jezus die langs het water liep
1.
Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
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2.
Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
“’k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen”.
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.
3.
Christus die door de wereld gaat,
verheft zijn stem niet op de straat.
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.

186. Jezus, ga ons voor
1.
Jezus, ga ons voor
op het levensspoor;
doe ons als getrouwe leden
volgen U op al uw schreden;
voer ons aan uw hand
tot in ‘t Vaderland.
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2.
Zou ‘t ons bang vergaan,
leer ons vast te staan;
doe ons in de bangste dagen
nimmer over moeiten klagen;
want door smarten heen
vinden w’ U alleen.
3.
Moet onz’ eigen baan
door veel diepten gaan,
zijn w’ om and’rer leed bewogen,
och, stel Gij ons dan voor ogen
‘t einde, dat ons beidt,
waar G’ ons henen leidt!
4.
Richt ons leven lang,
Jezus, onze gang;
voert Gij ons op ruwe wegen,
geef ook daar uw hulp en zegen;
en aan ‘t eind der baan,
laat ons binnen gaan.
187. Jezus, Gij mijn toeverlaat
1.
Jezus, Gij mijn toeverlaat,
Gij, mijn Herder in dit leven,
Gij, mijn Helper, Steun en Raad,
‘k wil m’ aan U gans overgeven.
Onder uwe hoede, Heer,
leg ik veilig mij ter neêr.
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2.
Toen ik zonder U, o Heer,
zonder hoop door ‘t leven dwaalde,
zocht Gij mij, Gij bracht mij weêr.
‘t was Uw licht, dat mij bestraalde.
Zonder U, waar zou ik heen?
Gij geeft rust mij, Gij alleen.
3.
Gij, die nog geen vrede kent
onder ‘s levens last gebogen,
nog geen rust kent maar ellend’
Jezus wil uw tranen drogen.
Kom tot Jezus, Hij maakt vrij
van der zonde heerschappij.
4.
O, mijn vrienden, komt tot Hem,
Hij wil alles voor u wezen;
laat u raden, hoort zijn stem,
met Hem hebt gij niets te vrezen.
Wilt toch zo niet verder gaan,
Jezus biedt verlossing aan.

188. Jezus is de Goede Herder
Refrein:
Jezus is de goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

1.
Als je ‘s avonds niet kunt slapen
en je bang in ‘t donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent.
(Refrein)
2.
En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet.
(Refrein)
189. Jezus leeft in eeuwigheid
Jezus leeft in eeuwigheid.
Zijn shalom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan,
hef ik daar mijn loflied aan:
Jezus leeft in eeuwigheid.
Zijn shalom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
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Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer eraan,
heffen wij dit loflied aan:
Jezus komt in heerlijkheid.
Zijn shalom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.
190. Jezus, mijn Heiland
1.
Jezus, mijn Heiland, groot is uwe liefde!
Gij kwaamt op aarde tot redding der wereld,
om haar van zonden eeuwig te bevrijden,
dank, Heere Jezus!
2.
Jezus, mijn Heiland, groot is uwe liefde!
Gij gaaft uw leven ten prijs onzer zielen:
dies is geen vijand nu ooit meer te vrezen
voor uw verlosten.
3.
Jezus, mijn Heiland, leer ons U te kennen,
leer ons te leven, te lijden, te wachten,
om U voor eeuwig lof en eer te geven,
U en de Vader!
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191. Jezus neemt de zondaars aan
1.
Jezus neemt de zondaars aan!
Roept dit troostwoord toe aan allen,
die van ‘s levens rechte baan
op de dwaalweg zijn vervallen.
‘t Rechte pad leert Hij hen gaan:
Jezus neemt de zondaars aan!
2.
Geen genade zijn wij waard;
maar in d’ Evangeliebladen
heeft ons God zijn gunst verklaard,
dat wij, hoe met schuld beladen,
toch vertrouwend tot Hem gaan:
Jezus neemt de zondaars aan!
3.
Als een Herder wil Hij trouw
’t schaap, in een woestijn aan ‘t dwalen,
waar ‘t zich zelf verliezen zou,
van de doolweg wederhalen,
brengen op de rechte baan:
Jezus neemt de zondaars aan!
4.
Komt gij allen, komt tot Hem!
Zondaars, komt, wat zou u hind’ren?
Jezus roept u, hoort zijn stem,
Hij maakt zondaars tot Gods kind’ren.
Vrij moogt gij tot Jezus gaan:
Jezus neemt de zondaars aan!
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5.
O, dit geeft mij nieuwe moed
bij de grootheid van mijn zonden!
Door zijn godd’lijk offerbloed
heeft Hij mijn rantsoen gevonden;
nu kan ik er vast op gaan:
Jezus neemt de zondaars aan!
6.
Ja, nu spreekt mijn hart mij vrij,
wie bij God mij aan mocht klagen.
Die eens vonnist over mij,
die heeft zelf mijn schuld gedragen;
niets kan mij nu eeuwig schaân:
Jezus neemt de zondaars aan!
7.
Jezus neemt de zondaars aan,
mij ook heeft Hij aangenomen;
‘k zie de hemel opengaan,
‘k mag vertrouwend tot Hem komen.
‘k Juich dan zelfs aan ’t eind der baan:
Jezus neemt de zondaars aan!
192. Jezus, rustpunt van mijn hart
1.
Jezus, rustpunt van mijn hart,
‘k Vlied tot U in nood en smart;
Laat het stormen, zo het wil,
Aan uw boezem is het stil.
Met U ga ik door ‘t leven heen.
Veilig is ‘t bij U alleen.
Jezus houd op ‘t enge pad,
liefdevol mijn hand gevat.
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2.
Laat mij, Heiland, niet alleen,
‘k Wens geen and’re toevlucht, neen!
Hulp’loos klemt mijn ziel aan U,
Gij zijt mijn vertrouwen nu.
Als ‘k de vijand soms ontmoet,
of beletsel voor mijn voet,
Jezus houd op ‘t enge pad,
liefdevol mijn hand gevat.
3.
Gij, o Heiland, zijt mijn lust,
‘k vind in U volmaakte rust.
Gij toch kent mijn zielesmart,
elke schuilplaats van mijn hart.
In verzoeking staat Gij mij
met uw hulp getrouw ter zij.
Jezus houd op ‘t enge pad,
liefdevol mijn hand gevat.
4.
Door Uw dood op Golgotha
vloeiden stromen van genâ.
Levensstromen uit uw zij,
daar was ook genâ voor mij.
Al mijn zonden, groot en klein,
wast gij in die heilsfontein.
Jezus, houd op ‘t enge pad,
liefdevol mijn hand gevat.
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194. Jezus vol liefde, U wilt ons leiden
193. Jezus sprak hier op aard
1.
Jezus sprak hier op aard:
mensen kom tot Mij,
dat is Mij alles waard,
Ik maak waarlijk vrij.
Refrein:
Er is een Heer, er is een Heer.
Er is een Heer, er is een Heer.
Alleen Hij wacht, totdat Hij ook
voor jou zorgen mag.

2.
Stel niet uit, zeg tot Hem:
wees nu ook mijn Heer.
Luister steeds naar zijn stem,
Hij geeft leven weer.
(Refrein)
3.
Spoedig komt Christus weer,
heel de schepping buigt
vol ontzag zich terneer,
Hij is aller Heer.
(Refrein)
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Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht, o Heer,
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk, Heer,
heilig en rein,
dat U, Heer, volkomen
steeds toegewijd zal zijn.

195. Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht
1.
Jezus zegt, dat Hij
hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes,
brandend in de nacht.
En Hij wenst, dat ieder
tot zijn ere schijn’,
jij in jouw klein hoekje
en ik in ‘t mijn’.
2.
Jezus zegt, dat Hij
ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft,
of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel
of wij lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje
en ik in ‘t mijn’!
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3.
Jezus zegt ons ook
dat ‘t zo donker is,
overal op aarde
zond’ en droefenis.
Laat ons dan in ‘t duister
held’re lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje
en ik in ‘t mijn’.
196. Koester nimmer de gedachte
1.
Koester nimmer de gedachte,
dat God u verstoten zou.
Groot zijn Gods genadekrachten,
grenzeloos Gods liefd’ en trouw.
O mijn hart, vertwijfel niet!
De verzoening is geschied.
Hij toch heeft zijn Zoon gezonden
ter vergeving van uw zonden.
2.
God heeft ons zijn woord gegeven:
´Ik wil niet des zondaars dood,
maar veeleer dat hij zal leven
en zich tot Mij wendt in nood´.
Wat de Heer het meest begeert,
is dat de verdwaalde keert
uit verlorenheid en duister
naar zijn Rijk van licht en luister.
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3.
Welke herder zoekt zijn schapen
zoals deze Herder doet,
die niet sluim´ren zal noch slapen,
die zo trouw zijn kudde hoedt?
Als er één is afgedwaald,
´t wordt door Hem weer thuisgehaald.
Ja Hij wil zijn eigen leven
voor ´t behoud der zijnen geven.
4.
Heel het eng´lenheer daarboven,
dat zijn Schepper eeuwig eert
en niet moe wordt God te loven,
juicht als één mens zich bekeert.
Ieder die zijn schuld belijdt,
vindt genade en zaligheid.
God wil al zijn schuld vergeten
en niet van vergelding weten.
5.
Hoe hoog ook de bergen reiken
en hoe diep de zeeën zijn,
hoe oneindig ´t al mag blijken,
´t allergrootste zelfs is klein
tegenover het geduld,
dat Gods Vaderhart vervult
en waarmee Hij ons wil dragen
tot aan ´t einde onzer dagen.
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6.
Zelfs al zouden alle zonden,
van de aanvang af begaan,
in uw hart worden gevonden
en gij zoudt tot Jezus gaan:
-voor die schuld, onmeet’lijk groot,
werd de Heer aan ´t kruis gedooddan
nog had gij niets te vrezen,
Gods gena zou groter wezen.
7.
Wil de poort dan open maken
tot uw heil, laat mij altijd
bij U zijn en laat mij smaken,
Here, dat Gij liefde zijt.
Geef dat ik van dag tot dag
in uw liefde groeien mag
en U wederom beminnen
met geheel mijn hart en zinnen.
197. Kom in mijn hart
1.
Kom in mijn hart, kom in mijn hart,
o, kom in mijn hart, Heer Jezus.
Breng keer op keer, uw ware leer,
opnieuw in mijn hart, Heer Jezus.
2.
Blijf in mijn hart, blijf in mijn hart,
o, blijf in mijn hart, Heer Jezus.
Blijf op mijn vraag, vanaf vandaag,
voorgoed in mijn hart, Heer Jezus.
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3.
Leef in mijn hart, leef in mijn hart,
o, leef in mijn hart, Heer Jezus.
‘k Ben dan uw kind, dat U bemint,
vanuit mijn hart, Heer Jezus.
4.
Woon in mijn hart, woon in mijn hart,
o, woon in mijn hart, Heer Jezus.
Hier is uw huis, uw eigen thuis,
ja, hier is mijn hart, Heer Jezus.
198. Kom tot Uw Heiland
1.
Kom tot Uw Heiland, toef langer niet,
kom nu tot Hem, die redding u biedt;
die ook voor u de hemel verliet,
hoor naar zijn roepstem: Kom!
Refrein:
Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon
van de zaal’gen, juichend bij Gods Zoon;
als zij vergaad’ren rondom de troon,
daar waar de eng’len staan.
2.
‘Laat kind’ren komen’, zo klonk zijn stem;
spring op van vreugd, verblijd u in Hem;
o, luister naar die lief’lijke stem;
toef langer niet, maar kom!
(Refrein)
221

3.
Wil toch bedenken Hij is nabij;
volg dan zijn stem, ook u maakt Hij vrij.
Luister, Hij spreekt tot u en tot mij:
‘Komt tot Mij, zondaars, komt’!
(Refrein)
199. Komt, dankt nu allen God
1.
Komt, dankt nu allen God,
met hart en mond en leven.
Hij stuurt en schikt ons lot,
waar wij ons heen begeven.
Hij geeft ons arbeidskracht,
behoedt ons dag en nacht,
geeft kleding, spijs en drank,
brengt Hem daarvoor uw dank.
2.
Wil, o Alzegenaar,
een vrolijk hart ons geven,
opdat wij met elkaar,
in vrede immer leven.
Behoed ons land en volk
voor elke oorlogswolk.
Geef steeds een wijs beleid
aan macht en overheid.
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3.
De Vader zij al d’ eer
in hemel en op aarde.
En Jezus, onze Heer,
verheft Hem naar zijn waarde.
Kom, Heil’ge Geest en leer
uw Naam steeds meer en meer
te roemen t’ allen tijd.
Tot in der eeuwigheid.
200. Komt, laat ons samen nederknielen
1.
Komt, laat ons samen nederknielen
voor Hem, die ons geschapen heeft!
Hem zij d´aanbidding onzer zielen,
die ´t leven is en ‘t leven geeft!
Hij strooit de jaren voor zich henen,
gelijk de landman ´t koren strooit.
De tijden kwamen en verdwenen,
der tijden God verandert nooit.
2.
Ja ook uw liefd´, o God van zegen,
is eeuwig, wijl Gij liefde zijt!
Gij leidt ons op de rechte wegen,
gij sterkt ons in de goede strijd!
Als w´in de geest al ´t heil verzaam´len
dat G’ in één enkel jaar ons schenkt,
dan buigen w´ons in ´t stof en staam´len:
“Wie zijn wij, Heer, dat G´ons gedenkt?”
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3.
Zo wij de sterren tellen konden,
uw gunstbewijzen telt niet één.
Wij, wij vermeerd´ren onze zonden,
maar Gij uw goedertierenheên.
Ik ben geringer, Here, Here,
dan al het heil, dat mij weêrvaart,
uw goedheid, die ik heden ere,
zij is een eeuwig danklied waard!
4.
In ´s Heilands Naam laat ons U smeken:
vernieuw uw liefd´ in ´t nieuwe jaar,
laat uw vertroosting niet ontbreken,
omring ons met uw eng´lenschaar!
Breng ons terug van elke dwaling,
maak van de dienst der zond´ ons vrij,
en geef dat ied´re ademhaling
een lofzang aan uw liefde zij!
5.
Wil door uw zegen ons verblijden,
zo ons de blijdschap heilzaam is,
of wel, beschikt G´ ons kruis en lijden,
zo heilig ons door droefenis.
Laat ons geen werelds goed bejagen,
dat met de wereld henendrijft,
maar naar de ware rijkdom vragen,
die onverderf´lijk overblijft!
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6.
En mocht dit jaar mijn laatste wezen,
bereid mij dan naar uwen wil!
Die alle smarten kan genezen,
maak ook in mij het klaar en stil.
Wees, Heiland, mij van God gegeven,
het laatste licht dat ik aanschouw,
opdat nog ´t einde van het leven
in vollen glans sta van uw trouw!
201. Komt, laat ons voortgaan kind’ren
1.
Komt, laat ons voortgaan kind’ren,
want d’ avond is nabij.
Het stilstaan kan licht hind’ren
in deze woestenij.
Komt, sterkt opnieuw de moed,
de wandelstaf geheven,
om hemelwaarts te streven!
Zo wordt het einde goed.
2.
Zij zal ons niet berouwen,
de keus van ‘t smalle pad;
wij kennen de Getrouwe,
die ons heeft liefgehad.
Vest al uw hoop op Hem!
Dat ieder ‘t aangezichte
ginds naar de Godsstad richte:
daar ligt Jeruzalem!
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202. Komt, laat ons vrolijk zingen
3.
Komt, broeders, voortgetreden!
Een Gids gaat aan uw zij,
die, wank’len soms uw schreden,
staat met zijn hulp nabij.
Ziet, ‘t zonlicht schenkt ons moed,
alsof de trouwe blikken
eens vaders ons verkwikken:
voorwaar, wij hebben ‘t goed!
4.
Wij reizen met elkander,
wij wand’len hand in hand;
d’ een zij tot troost de ander
op weg naar ’t Vaderland.
Zijn wij als broed’ren een,
geen strijd om beuzelingen,
daar eng’len ons omringen,
en zweven voor ons heen!
5.
Treedt moedig voorwaarts kind’ren,
de reis kort op naar ‘t graf!
Wij zien de afstand mind’ren,
ras valt ons ‘t reiskleed af.
Nog slechts wat meerder moed,
wat rustiger en blijer,
van aardse banden vrijer,
gericht naar ‘t eeuwig goed!
226

1. Komt, laat ons vrolijk zingen
tot God die alles schiep.
Die bloemen, vissen, vogels,
uit niets tot leven riep;
met nevels als een sluier
de groene aarde tooit,
zijn dauw als vreugdeparels
over de velden strooit.
2.
Die heuvels schiep en dalen,
waar Hij de aard´ betrad,
die zon en maan en sterren
tot licht gaf op ons pad.
Looft Hem dan die de mensen
tot vreugd´geschapen heeft,
en die ons onze schulden
om Jezus’ wil vergeeft.
3.
O, God die ons in Christus
een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade
nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind´ren leven
en spelen in uw hof,
en met de eng´len zingen
uw glorie en uw lof.
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203. Komt, laat ons zingen al te zaam
1.
Komt, laat ons zingen al te zaam:
God is goed!
Hemel en aarde, prijst zijn Naam!
God is goed!
Laat ieder naad’ren tot zijn troon,
zingen met ons op blijde toon.
In melodieën rein en schoon:
God is goed!
God is goed! God is goed!
In melodieën rein en schoon:
God is goed!
2.
O, zegt het voort tot ‘t verste strand:
God is goed!
Voor elk is plaats in ’t vaderland,
God is goed!
Van zonde maakt ons Christus vrij,
licht in de duist’re nacht bracht Hij;
als zijn verlosten juichen wij:
God is goed!
God is goed! God is goed!
Als zijn verlosten juichen wij:
God is goed!
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3.
En zo mijn hart en vlees bezwijkt,
God is goed!
Hij is de Rots, die nimmer wijkt;
God is goed!
Ja, ook de kille doodsjordaan
brengt ons niet meer verschrikking aan;
daar zal de Heiland met ons gaan:
God is goed!
God is goed! God is goed!
Daar zal de Heiland met ons gaan:
God is goed!
4.
Ginds in de hemel ruist het voort:
God is goed!
Nimmer werd schoner zang gehoord:
God is goed!
Eind’loze eeuwen gaan voorbij,
nog klinkt dat loflied, vol en vrij;
duizend, tienduizend juichen blij:
God is goed!
God is goed! God is goed!
Duizend, tienduizend juichen blij:
God is goed!
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5.
O, dat nu ieder hart getuig’:
God is goed!
Dat ied’re knie voor Hem zich buig’!
God is goed!
O, Hem te kennen is zaligheid,
‘t leven tot in der eeuwigheid;
laat ons ‘t vermelden wijd en zijd:
God is goed!
God is goed! God is goed!
Laat ons ‘t vermelden wijd en zijd:
God is goed!
204. Komt nu met zang
1.
Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer, zijn lof vermeer’,
die zulken groten werk
gedaan heeft voor zijn Kerk!
2.
In Israël was dat een wijze,
valt met hen ook de Heer te voet.
Dat elk nu toch God roem’ en prijze,
die ons zoveel weldaden doet.
Roept overal met groot geschal:
“Lof, prijs en dank alleen
zij God en anders geen!”
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3.
De Heer heeft eertijds zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duist’re wolke,
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer, die ons ook weer
geeft na veel smart en druk
veel zegen en geluk.
205. Laat de kind’ren tot Mij komen
1.
Laat de kind’ren tot Mij komen
alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind’ren open.
Laat ze allen, groot en klein,
bij Mij binnenlopen.
2.
Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open!
Als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnenlopen.
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206. Laat heel de wereld het zien
1.
Laat heel de wereld het zien,
maak de volk’ren weer blij
door de klank van zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit!
Kom en juich, zing het uit!
Klap je handen voor Hem!
Refrein:
Liefde en recht zal Hij brengen op aard’,
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
‘t Woord van de waarheid maakt vrij;
het maakt vrij!
2.
Laat heel de wereld het zien,
maak gevangenen vrij,
breng de eenzamen thuis.
Heel satans bolwerk stort neer,
door ‘t gebed tot de Heer,
door de kracht van het kruis.
(Refrein)
3.
Laat heel de wereld nu staan
vol ontzag voor zijn Naam,
zing het lied dat Hem eert.
Wees niet meer stil, zeg het voort
tot de wereld het hoort:
Jezus regeert!
(Refrein)
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207. Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien
1.
Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of ‘k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!
2.
Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort;
de rank die U ontvalt, verdort.
3.
Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
‘k blijf d’ Uwe altijd, blijf Gij de mijn’!
Uw liefde moet alom mij leiden,
uw leven moet mijn leven zijn.
Uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.
208. Laat ons het leven van de Heer
1.
Laat ons het leven van de Heer
lofprijzen en hem roemen zeer
om zijn verborgen heerlijkheid,
om´t heil dat Hij ons heeft bereid.
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2. Want Hij verheelt zijn goedheid niet,
zij straalt dat iedereen het ziet;
aan vriend en vijand openbaart
de Heer de roers´len van zijn hart.
3.
De armen dezer aarde zegt
Hij ´t heil van God aan: hulp en recht;
gevangenen verkondigt Hij
de blijde boodschap: gij zijt vrij!
4.
Hij heelt het hart dat is gewond,
lichaam en ziel maakt Hij gezond;
in hem wordt eind’lijk openbaar
des Heren aangename jaar.
5.
Hij is het die zijn kudde leidt
naar ´t leven van de eeuwigheid;
voor schapen, afgedwaald van ´t heil,
heeft hij zijn eigen leven veil.
6.
Dank dat het was uw hartewens,
Heer Jezus Christus, om als mens
bij ons te wonen in de tijd,
in onze arme mens´lijkheid.
7.
Woon ook in ons, opdat uw kracht
in onze zwakheid wordt volbracht;
dan straalt in alle duisternis
het licht van uw verrijzenis.
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209. Laat ons nu vrolijk zingen
1.
Laat ons nu vrolijk zingen!
Komt, heft uw lied’ren aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven,
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.
2.
Hoe goed is ‘t hun die bouwen
op Isrels vaste rots,
hun die zich toevertrouwen
de trouwe handen Gods.
Zij hebben ‘t heil verkregen,
de allerschoonste schat;
God leidt hen op zijn wegen,
hun voet wordt moe noch mat.
3.
Hij is de Heer, de Sterke,
in Hem is alle macht.
Dat zeggen ons zijn werken,
dat zeggen dag en nacht,
de aarde en de hemel,
de mensen en het vee,
en alles wat er wemelt
in ‘t water van de zee.
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210. Leer mij in geloof te leven
1.
Leer mij in geloof te leven,
Heer, mijn hart aan U te geven,
rusten op geen ander woord
dan vanuit uw Woord gehoord.
Leer mij steeds op U te bouwen,
door uw Geest U te vertrouwen,
elke dag de weg te gaan
achter Jezus Christus aan.
2.
Leer mij met verwachting leven,
met mijn hoofd omhoog geheven,
uitziend naar de komst van Hem,
die ik als mijn Heiland ken.
Leid mijn wil en mijn gedachten,
om U daag’lijks te verwachten.
Laat mij steeds bereid zijn, Heer,
op U hopend meer en meer.
3.
Leer mij uit de liefde leven,
mij geheel aan U te geven,
and’ren helpen in hun nood,
redden van verderf en dood.
Leer mij naar uw Woord te hand’len,
liefdevol en trouw te wand’len.
Laat mij zo oprecht en rein
toonbeeld van uw liefde zijn.
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211. Leer mij Uw weg
1.
Leer mij uw weg, o Heer;
leer mij uw weg.
Schenk van uw kracht mij meer.
Leer mij uw weg.
Houdt mij in evenwicht,
dat ‘k voor uw aangezicht,
wandel in ‘t volle licht,
leer mij uw weg.
2.
Als vrees soms ‘t hart benauwt,
leer mij uw weg.
Als zorg mijn dank verflauwt,
leer mij uw weg.
Help mij in vreugd’ en pijn,
noodweer of zonneschijn,
steeds blij in U te zijn,
leer mij uw weg.
3.
Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
‘t Zij ‘t vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht,
ieder die Hem verwacht;
Hij is nabij.
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212. Leer ons, Vader, U verbeiden
1.
Leer ons, Vader, U verbeiden,
volgen, waar Gij ons wilt leiden,
steunen op uw trouw en macht,
psalmen zingen in de nacht,
horen, wat Gij ons wilt leren,
uw bevel met daden eren,
en voor d’ uitkomst willig blind,
stil zijn als ’t vertrouwend kind.
2.
Leer ons wars zijn van het zorgen
voor de naderende morgen,
bij het kwaad, dat ons ontmoet,
stil geloven: God is goed.
Biddend waken, moedig strijden,
need’rig wachten, hopend lijden,
vrolijk zijn met stil ontzag,
leer ons, Heer, dit elke dag!
213. Lees je Bijbel, bid elke dag
1.
Lees je Bijbel, bid elke dag,
bid elke dag, bid elke dag.
Lees je Bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag. (3x)
Lees je Bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag.
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2.
Jezus zegt ons: Ik ben de Weg,
Ik ben de Weg, Ik ben de Weg.
Jezus zegt ons: Ik ben de Weg
die ten leven leidt. (3x)
Jezus zegt ons: Ik ben de Weg
die ten leven leidt.
3.
Volg je Heiland, Hij is getrouw,
Hij is getrouw, Hij is getrouw.
Volg je Heiland, Hij is getrouw,
Hij zorgt steeds voor jou. (3x)
Volg je Heiland, Hij is getrouw,
Hij zorgt steeds voor jou.
214. Leid mij Heer, o machtig Heiland
1.
Leid mij Heer, o machtig Heiland,
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn gids in ‘t barre land.
Gij mijn sterkte, Gij mijn leider,
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.
2.
Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
Leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.
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3.
Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, ‘t wordt steeds later,
dat uw Geest over allen koom’.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom Heer Jezus in uw kracht,
kom Heer Jezus in uw kracht.
215. Leid, vriend’lijk Licht
1.
Leid, vriend’lijk Licht mij als een trouwe wacht,
leid Gij mij voort!
‘k Ben ver van huis en donker is de nacht,
leid Gij mij voort!
Schoon ook de toekomst mij verborgen zij,
licht stap voor stap mij met uw schijnsel bij.
2.
Niet immer sprak mijn ziel zo stil tot U:
“Leid Gij mij voort!”
Ik liep mijn weg bij eigen licht, maar nu:
leid Gij mij voort!
Mijn zonlicht zonk, maar ach, mijn hoogmoed liet
mijn hart geen rust en ‘k vond uw vrede niet.
3.
Schenk mij uw zegen, toon m’ uw wondermacht,
en leid mij voort.
Langs ‘t smalle pad, tot in de donk’re nacht
de morgen gloort.
Dan lacht mij toe der eng’len trouwe wacht,
die mij geleidd’ en mij heeft thuis gebracht.
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216. Lichtstad met uw paarlen poorten
1.
Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond’re stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deez’ aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.
2.
Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit:
(Refrein)
3.
Schoon tehuis voor moede pelgrims
komend uit de zandwoestijn,
daar zij rusten van hun werken
bij de springende fontein.
(Refrein)
4.
Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem.
(Refrein)
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217. Liefde was het, onuitputt’lijk
1.
Liefde was het, onuitputt’lijk.
Liefd’ en goedheid, eind’loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd’ en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel zijne lof.
2.
Rijd als Heerser door de velden.
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden.
Zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw Naam, zo groot en heerlijk,
zinkt de vijand weg in ‘t niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven.
Als zij U, haar Koning, ziet.
218. Liefde, boven alle liefde
1.
Liefde boven alle liefde,
vreugde Gods daal in ons neer.
Want ons hart, hoe ´t U ook griefde,
vindt slechts rust in U, o Heer!
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2.
Jezus, groot in mededogen,
kom Gij in ons bevend hart!
Red ons door genâ bewogen,
uit de bitterheid der smart!
3.
Wil, almachtige verbreken
onze banden, schenk genâ!
Dat geen tempel met uw teken
ooit of immer ledig sta.
4.
Geef dat wij U mogen prijzen,
samen met het eng´lenheir,
en door onze lof bewijzen
dat wij d´uwen zijn o Heer.
5.
Wil uw zalig werk volenden,
waar G´een nieuwe schepping maakt,
wil ons arme leven wenden:
smett´loos zij ´t, tot U ontwaakt.
6.
Roep in heerlijkheid de zielen
steeds tot hoger heerlijkheid,
stijgende tot waar zij knielen
in aanbidding, gans bereid.
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219. Lof zij de Heer
1.
Lof zij de Heer,
de almachtige Koning der e-re!
Dat aard’ en hemel
de lof zijner glorie verme-re!
Meng in ‘t geklank,
ziel, uw aanbiddende dank;
zing, al wat ademt de Heere!
2.
Lof zij de Heer,
die de werelden dacht en zij waren.
Die al de dropp’len
geteld heeft der golvende baren.
Die met zijn staf
heerst van de wieg tot het graf;
psalmzing’ uw hart met de snaren!
3.
Lof zij de Heer,
die uw bevende vrees zal beschamen!
Noem Hem uw Vader,
de kroon van zijn heerlijke namen!
Dwars door de dood
neemt Hij u op in zijn schoot;
loof Hem in eeuwigheid! Amen.
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220. Lofoffers brengen wij aan U
Lofoffers brengen wij aan U
in uw huis, o Heer.
Lofoffers brengen wij aan U
in uw huis, o Heer.
En wij brengen aan U
een offer van dankzegging.
En wij brengen aan U
een offer van vreugd’!
221. Loof de Heere, mijn ziel
1.
Loof de Heere, mijn ziel, (2x)
En alles wat in mij is:
gezegend zij zijn Naam!
2.
Loof de Heere, mijn ziel, (2x)
Vergeet niet wat Hij heeft gedaan:
gezegend zij zijn Naam!
3.
Loof de Heere, mijn ziel, (2x)
die al uw krankheden geneest:
gezegend zij zijn Naam!
4.
Loof de Heere, mijn ziel, (2x)
die vergeeft uw ongerechtigheid:
gezegend zij zijn Naam!
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5.
Loof de Heere, mijn ziel, (2x)
die verlost uw leven van de groeve:
Prijs zijn heilige Naam!
222. Looft de Heere
Looft de Heere, alle gij volken,
prijst Hem alle gij natiën,
want zijn goedertierenheid is machtig over ons
en des Heeren trouw is tot in eeuwigheid.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. (2x)

223. Maak ons tot een stralend licht
1.
Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
een stralend licht voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet Wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.
2.
Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,
een levend woord voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.
3.
Maak ons tot een zegening voor de volken,
een zegening voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet Wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.
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4.
Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken,
een lied van dank voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt voor Degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.
5.
En bouw uw Koninkrijk in de volken.
Uw wil geschied’ in de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw Koninkrijk in ons.
Bouw uw Koninkrijk op aard’!
224. Machtig God, sterke Rots
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
glorie voor uw Naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend licht, Morgenster,
niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.
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225. Majesteit
Majesteit, groot is zijn majesteit.
Lof zij Jezus
en glorie, hulde en eer.
Majesteit, God, die de zijnen leidt.
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon
zijn heerschappij.
Dus verhoog, maak eeuwig groot
de Naam van Jezus.
Volk van God, kom en breng lof
aan Jezus, de Koning.
Majesteit, groot is zijn majesteit.
Dwars door de dood
werd Hij verhoogd, Jezus regeert.

226. Meester, tot wie zouden wij gaan
1.
Meester, tot wie zouden wij gaan?
Bij U zijn woorden van leven!
U zocht ons op, U sprak ons aan wat
zou de wereld ons geven,
waar door de macht der duisternis
het leven zelf ontluisterd is?
Bij U zijn woorden van leven!
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2.
Zouden wij tot het westen gaan?
Wat kan het westen ons geven?
Het westen biedt ons rijkdom aan
en wordt door hebzucht gedreven.
Heer die van onze eenzaamheid,
van onze zelfzucht ons bevrijdt,
bij U zijn woorden van leven!
3.
Zouden wij tot het oosten gaan?
Wat heeft het oosten te bieden?
Het oosten biedt verlossing aan
door uit de wereld te vlieden.
Heer die ons in de wereld houdt,
o maak ons hier tot zoutend zout!
Bij U zijn woorden van leven!
4.
Of straalt uit mensen soms een licht
tot heil van volken en landen?
Wordt soms een vrederijk gesticht
door bloedbezoedelde handen?
U kent het boze mensenhart:
al onze plannen zijn verward bij
U zijn woorden van leven!
5.
Heer, stort uw liefde in ons uit,
maak ons fonteinen van leven!
Dan dragen wij uw woorden uit,
die in ons hart staan geschreven.
Leer ons te volgen waar U gaat
en leer ons spreken metterdaad,
Meester, uw woorden van leven!
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227. Middelpunt van ons verlangen
1.
Middelpunt van ons verlangen,
Trooster van ‘t ontrust gemoed,
Jezus! Onze dank’bre zangen,
loven uwe liefdegloed.
Gij woudt van de hemel dalen,
op deez’ diep bedorven aard,
en voor ons de schuld betalen,
die ons bang gemoed bezwaart.
2.
Liefde, Gij moest spottaal horen,
die U drong door merg en been.
Ja, Gij droegt uws Vaders toren,
Gij voor allen, Gij alleen,
welk een beker moest Gij drinken
op het aak’lig Golgotha!
Daar liet G’ U aan ‘t kruishout klinken,
daar aanbidden w’ uw genâ!
3.
Liefd’! In U is al ons leven,
Gij, Gij zijt ons hoogste goed.
Ja, uw kruis heeft ons gegeven,
wat ons eeuwig juichen doet.
O, hoe zijn w’ aan U verbonden,
Jezus, Redder, ‘s Vaders Zoon!
Onze harten, onze monden,
juichen dankbaar tot uw troon!
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228. Mijn Heiland heeft zijn bloed geplengd
1.
Mijn Heiland heeft zijn bloed geplengd,
voor zondaars, snood als wij;
En met dat dierbaar bloed besprengd,
zijn wij van zonden vrij!
Refrein:
Dan juicht mijn hart,
en klinkt mijn lied:
Mijn Heiland stierf, voor mij:
“Mijn Jezus maakt mij door zijn bloed
van zonden rein en vrij!”
2.
Nog heeft, o Heer, uw kostbaar bloed
dezelfde waarde en kracht;
nog wordt er elk onrein gemoed,
tot reinheid door gebracht!
(Refrein)
3.
Die op U bouwt, in U gelooft,
zijn oog zal eens U zien.
Door niets wordt hem het heil ontroofd,
dat Gij hem aan zult biên!
(Refrein)
4.
O, neem mijn hart, het is onrein,
en was het in uw bloed.
Was Gij dan in mij, maak mij klein,
ja, heilig mijn gemoed!
(Refrein)
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229. Mijn Jezus, ik hou van U
1.
Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
‘k heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.
2.
Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
‘k heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.
3.
Ik zal van U houden
in leven en dood.
En ik wil U prijzen,
zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven,
dan roep ik tot U:
‘k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.
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4.
Als ik in uw glorie,
uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij voor U,
in uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid
zal ‘k zingen voor U:
‘k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.
230. Mijn Vader, dank U wel
1.
Mijn Vader, dank U wel
dat U steeds bij mij bent,
dat U al mijn gedachten
en verlangens kent,
dat U zo stil en rustig
en begrijpend bent.
Mijn Vader, dank U wel.
2.
Ik dank U dat uw hand
mij steeds behoedt en leidt,
dat U mij wilt bewaren
in de felste strijd,
voor troost, die U mij geeft
in onzekerheid.
Mijn Vader, dank U wel.
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3. Ik dank U voor de diepe vrede
en de rust,
voor vreugde en voor blijdschap
en voor levenslust.
Ik dank U, dat U zelf nu heel
mijn leven vult.
Mijn Vader, dank U wel.
4.
Mijn woorden schieten vaak
zo veel te kort, o Heer.
Wat U aan mij wilt geven,
dat is toch veel meer.
‘k Ervaar uw diepe rijkdom
en geluk steeds meer.
Mijn Vader, dank U wel.
5.
Daarom wil ik U danken,
dat ik zingen kan,
dat ik U met mijn stem toch
altijd loven kan,
dat ik U in dit lied
van harte danken kan.
Mijn Vader, dank U wel.
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231. Moet ik gaan met lege handen
1.
Moet ik gaan met lege handen,
zo mijn Heiland tegemoet?
Zonder één verloste zondaar
mee te brengen aan zijn voet?
Moet ik gaan met lege handen,
moet ik zó mijn Heiland zien?
En als loon voor al zijn liefde
Hem geen dankb’re vruchten biên?
2.
Neen, het is geen angst voor ‘t sterven,
Jezus is ‘t, die mij behoudt;
maar te gaan met lege handen,
dat is ‘t wat mijn ziel benauwt.
O, te gaan met lege handen,
zó mijn Heiland tegemoet!
Zonder één verloste zondaar,
neer te leggen aan zijn voet!
3.
Hoeveel jaren, die ‘k verspilde;
kwamen zij nog eenmaal weer,
‘k zou ze wijden aan mijn Heiland,
dankbaar leven tot zijn eer!
Maar ‘k moet gaan met lege handen,
‘k sloeg geen acht op Jezus’ stem.
‘k Kan geen enk’le vrucht Hem tonen,
‘k deed nog nimmer iets voor Hem.
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4.
Wees toch wakker, volk des Heren!
Werk, zo lang uw pols hier slaat;
win toch zielen voor uw Heiland,
eer ‘t voor eeuwig is te laat.
Wilt gij gaan met lege handen,
zó uw Heiland tegemoet,
zonder één geredde zondaar,
neergelegd aan Jezus’ voet?
232. Morgenglans der eeuwigheid
1.
Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ‘t eeuwig licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!
2.
Laat uw milde morgendauw
als genade tot ons komen;
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.
3.
Laat uw heil’ge liefdegloed
onze koude werken doden;
en versterk in ons de moed
om, de eeuw’ge nacht ontvloden,
voordat wij ten ondergaan,
op te staan.
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4.
Licht van boven, dat ons leidt,
geef, dat wij ten jongsten dage
gans verheerlijkt en bevrijd,
ver van alle aardse plagen,
langs uw vreugdevolle baan
binnengaan.
5.
Dat uw glans ook daar ons schijn’,
klare zon van Gods genade,
als wij eens verheerlijkt zijn
in uw rijk, verlost van ‘t kwade,
waar de vreugde zonder maat
nooit vergaat.
233. Nader, mijn God, bij U
1.
Nader, mijn God, bij U,
zij steeds mijn beê;
zij ‘t levenspad soms ruw,
gaat Gij maar meê.
Dan kent mijn ziele rust;
mij van uw trouw bewust,
wacht ik aan blijder kust
uw sabbatsvreê.
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2. Al zie ik ‘t licht verdoofd
haast voor mijn schreên,
en wacht tot rust mijn hoofd
straks slechts een steen,
als dan maar in mijn droom
uw licht mij tegenstroom’;
wat dan mij overkoom’
‘k ben niet alleen.
3.
Wanneer voor mijn gezicht
de ladder rijst,
die naar U, Bron van licht,
mijn ziele wijst,
‘k zie dan in ‘t bangst gevaar
uw heil’ge eng’lenschaar,
die U, Alzegenaar,
al dienend prijst.
4.
En wenkt uw eng’lenstoet
eens opwaarts mij.
In ‘s hemels zonnegloed,
verjongd en vrij.
‘k Juich dan op hoger toon,
bij ‘t naad’ren van uw troon.
‘k Ben eeuwig nu uw zoon,
en U nabij!
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234. Nader, nog nader
1.
Nader, nog nader, U meer nabij;
Houd mij, o Heiland, steeds dicht aan uw zij;
slechts aan uw boezem ben ik gerust,
Gij brengt mij veilig naar d’ eeuwige kust. (2x)
2.
Nader, nog nader, ‘k breng niets, o Heer,
dan mijne zonden; gedenk ze niet meer!
‘k Pleit op uw offer, ‘k werp m’ aan uw voet,
reinig, o Heiland, mij gans door uw bloed. (2x)
3.
Nader, nog nader, Heer, ik ontvlied
alles, wat ‘t leven mij zonder U biedt.
Kost m’ ook uw dienst bespotting of pijn,
toch wens ‘k voor eeuwig uw volg’ling te zijn. (2x)
4.
Nader, nog nader, na zorg en strijd
wacht mij de rust, door uw liefde bereid.
Wat ook gebeure, ‘k nader steeds meer,
Jezus, mijn Heiland, kom haastig, o Heer. (2x)
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235. Neem, Heer, mijn beide handen
1.
Neem, Heer, mijn beide handen
en leid uw kind.
Tot ik aan d’ eeuw’ge stranden
de ruste vind!
Te zwaar valt m’ elke schrede,
als ‘k U verlaat.
O, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat!
2.
O, doe genaad’ ervaren
aan ‘t bevend hart,
en breng het tot bedaren
bij vreugd’ en smart!
Laat m’ aan uw voeten rusten ,
mij, hulp’loos kind.
Vertrouwen en berusten,
voor d’ uitkomst blind!
3.
En blijft m’ ook soms verborgen
uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen,
ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d’ eeuw’ge stranden
de ruste vind.
260

236. Neem mijn leven, laat het Heer
1.
Neem mijn leven, laat het Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
2.
Neem mijn handen, maak ze sterk
door uw liefde tot uw werk.
Maak, dat ik mijn voeten zet,
op de wegen van uw wet.
3.
Neem mijn stem opdat mijn lied,
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.
4.
Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.
5.
Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat, o Heer, uw Geest er woon’.
6.
Neem mijn zonden en mijn schuld
in ’t beleid van uw geduld.
Maak dat ik, opstandig kind,
steeds de weg tot U hervind.
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7. Neem, o Trooster, mijn verdriet,
Gij veracht mijn tranen niet.
Maak dat ook in mij uw kracht
steeds in zwakheid wordt volbracht.
8.
Neem en weeg mijn staat en stand
in de weegschaal van uw hand.
Maak dat ik in deemoed leer
knecht te zijn, als Gij, o Heer.
9.
Neem en zegen alle vreugd,
al ‘t geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw Naam.
10.
Neem ook mijne liefde, Heer,
‘k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.
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237. Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten
1.
Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten:
de Heiland maakt zijn woorden waar.
Ontbreekt het vrienden vaak aan krachten,
Hij staat steeds voor de zijnen klaar.
Geen die Hem ooit zijn macht ontroofde:
Hij is de Koning van ‘t heelal,
wat Hij in liefde ons beloofde,
is wat Hij ook volbrengen zal.
2.
Die hoop moet al ons leed verzachten,
komt, heft dan blij het hoofd omhoog!
Voor wie van Hem hun heil verwachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
Houdt moed: er komt een eind aan ‘t strijden,
straks wacht de kroon ons na het kruis.
O Koning, kom, wil ons bevrijden,
kom, breng ons spoedig bij U thuis!
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238. O God van hemel, zee en aard
1.
O God van hemel, zee en aard.
Gij zijt ons loflied eeuwig waard!
O liefde, nooit geëvenaard:
Gij gaaft het al.
2.
Als lente blij ons tegenlacht,
de zomer prijkt met bloemenpracht,
en d´aren staan in volle dracht:
Gij gaaft het al.
3.
Gij hebt ons huis in vreê bewaard.
Gij hebt voor leed ons dak gespaard,
o bron van alle goed op aard:
Gij gaaft het al.
4.
Gij daaldet van uw hemeltroon,
ontvingt der wereld smaad en hoon:
Gij gaaft uw eengeboren Zoon!
Gij gaaft het al.
5.
Gij gaaft des Geestes reine kracht,
de geest van leven, liefd´ en macht,
die zevenvoud genade bracht.
Gij gaaft het al.
6.
Die velen door uw liefdekracht
verlost hebt uit der zonde macht.
Vader wat kan U toegebracht!
Gij gaaft het al.
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7.
Wat wij ook gaven U, o Heer,
´t keert duizendvoudig tot ons weer,
wij geven ´t enkel U ter eer;
Gij gaaft het al.
8.
O, Gij die onze Schepper zijt,
wie gans ons hart is toegewijd,
verleen ons uw barmhartigheid,
Gij gaaft het al.
239. O God, die droeg ons voorgeslacht
1.
O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!
2.
Gevlucht naar uwen vasten troon,
vindt ieder schuil en schut,
waar eeuwig hij beveiligd woon’,
verstoken in uw hut.
3.
Gij zijt, van vóór Gij zee en aard
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!
4.
En duizend jaar gaan als de dag
van gist’ren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.
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5.
De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.
6.
O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis.
Wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!
240. O Heer, die onze Vader zijt
1.
O Heer, die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart door U geleid,
met blijdschap zijn vervuld.
2.
Geef dat uw roepstem wordt
gehoord, als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgend, ongestoord
op weg gaan met U mee.
3.
Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.
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4.
Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ‘t hart.
241. Omdat Hij leeft
Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst.
En het leven is het leven waard
omdat Hij leeft.

242. Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uwe Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede
op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij aan anderen vergeven;
en leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid, in eeuwigheid.
Amen.
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243. Op bergen en in dalen
1.
Op bergen en in dalen,
ja, overal is God.
Waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God.
Waar mijn gedachten zweven
of stijgen, daar is God.
Omlaag en hoog verheven,
ja, overal is God.
2.
Zijn trouwe Vaderogen,
zien alles van nabij.
Wie steunt op zijn vermogen,
die dekt en zegent Hij.
Hij hoort de jonge raven,
bekleedt met gras het dal,
heeft voor elk schepsel gaven,
ja, zorgt voor ‘t gans heelal.
244. Op, op, die ‘t rijk bewonen
1.
Op, op, die ‘t rijk bewonen,
uw Koning tegemoet!
Wilt Hem uw trouw betonen,
die grote wond’ren doet.
Schaart samen, Christenmacht,
laat ons vóór alle dingen
Hem ons hosanna zingen
met onbedwongen kracht.
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2.
Op, gij bedroefde kind’ren,
uw Koning is nabij!
Uw angsten zullen mind’ren,
uw Redder maakt u vrij.
Hoe bloeit nu nieuwe hoop,
vertroosting zal nu stromen:
in ‘t woord wil Christus komen,
in avondmaal en doop.
3.
Op, op, gij zo gekwelden,
uw Koning is niet ver!
Wie vreesden, worden helden,
hier straalt uw morgenster.
De Heer wil uwe nood
met nieuwe kracht verwinnen,
het dorre land ontginnen.
Zijn macht bedwingt den dood.
4.
Juicht in uw God, gij armen,
op wien uw harte hoopt,
tot door zijn groot erbarmen
uw beker overloopt!
Die alle schepsels voedt,
laat niet zijn kind ontberen:
wat mensen slechts begeren,
schenkt Hij in overvloed.
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5.
Juicht nu, trots al uw zorgen,
de Koning komt met macht!
Ons, in zijn hart geborgen,
heeft Hij zo rijk bedacht.
Nu zullen angst noch pijn
de tijd, die komt, ooit schaden,
daar God, door zijn genade,
ons doet zijn kind’ren zijn.
6.
Op, op, met vlugge schreden
tot uwe Koning snelt,
die daar komt aangereden,
sterk, als een grote held!
Treedt allen nader dan,
uw Heiland te begroeten,
die alle leed verzoeten
en ons verlossen kan.
7.
Gij schenkt met volle handen,
die zelve d’ armoe draagt;
Gij maakt Uzelf te schande,
die steeds naar zondaars vraagt.
Wij willen al tezaâm,
die ‘t al van U ontvingen,
U ons hosanna zingen,
en prijzen uwe Naam.
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245. ‘t Oude jaar is heengegaan
1.
‘t Oude jaar is heengegaan,
de kring des tijds verslonden;
vriend, hoe is het u gegaan,
leeft gij nog in d’ oude zonden?
Of zijt gij door Jezus’ bloed
reeds vernieuwd in uw gemoed?
2.
Jaren snellen immer voort,
Jezus blijft nog altijd noden;
hebt gij reeds zijn stem gehoord,
Hem uw harte aangeboden?
Haast u dan, eer ‘t is te laat;
ook uw levensjaar vergaat.
3.
Hij, wiens hart zich toebereidt,
dankt God voor de vlucht der jaren,
daar hij steeds de Heer verbeidt,
die zijn volk straks zal vergâren.
‘t Jubeljaar komt dichterbij:
prijs de Heer! Dan zijn wij vrij.
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246. O, wil toch de hemel scheuren
1.
O, wil toch de hemel scheuren,
kom daal neer o Heil´ge Geest!
Dat uw wond´ren weer gebeuren,
laat nog zijn wat is geweest.
Wil door Jezus´ Naam genezen,
teken van zijn liefd´ en macht.
Mochten wij gedoopten wezen
met uw volheid, met uw kracht.
2.
Kom, o God, zó in ons midden.
Dan geen lege kerken meer;
allen zullen U aanbidden,
Jezus prijzen: Hij is Heer!
Laat ons ook uw Geest verlangen
bij het woord der zuiv´re leer;
mocht die blijdschap ons omvangen,
maak ons uw getuigen weer!
3.
Laat uw gaven op ons dalen;
krachten, kennis, wijs vermaan,
profetie en tongentalen,
stel Gij herders, leraars aan.
Vul ons hart met zegenstromen!
Ja, waar alles scheen verkwijnd,
zal verrassend leven komen
als de Pinksterzon verschijnt.
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247. O, welk een macht heeft Uwe liefde
1.
O, welk een macht heeft uwe liefde,
door Jezus mij geopenbaard,
die Hij hoe snood men Hem ook griefde,
aan haat ‘ren zelfs niet heeft gespaard.
In plaats van aan mijzelf te denken,
wil ‘k U geheel mijn leven schenken.
2.
Hoe wordt mijn wil door U bewogen!
Ja, zo verlangt uw hart naar mij,
dat Gij mij trekt van uit de Hoge,
opdat ik gans uw eigen zij.
Wat heerlijk lot is mij beschoren,
uw liefde heeft mij uitverkoren.
3.
O Jezus, breng m’ uw Naam te binnen,
ja, schrijf hem diep in mijne ziel;
uw Naam, zo waard om te beminnen,
uw Naam, waarvoor ik nederkniel.
In woord en werk en gans mijn wezen,
zij, Heiland! slechts uw Naam geprezen.
4.
‘k Moet U ten eigendom verkiezen,
want buiten U, Heer, is er geen;
‘k wil niet in ‘t schepsel mij verliezen,
bij U is rust, bij U alleen.
Bij U is rust, bij U verblijden.
Aan U wil ook mijn hart zich wijden.
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248. Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning
1.
Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning,
breng uw schatting aan zijn voet,
die mij door zijn gunstbetoning
heil, vergeving smaken doet!
Halleluja, halleluja,
prijst de Koning, ‘t eeuwig goed!
2.
Prijst Hem, die in bange tijden
onze vaad’ren uitkomst gaf!
Prijst Hem, die ook ons wil leiden,
snel tot hulp en traag tot straf!
Halleluja, halleluja,
d’ eeuwen door tot steun en staf!
3.
Vaderlijk wil Hij ons schragen,
kennend onze zwakke kracht,
in zijn arm beschermend dragen
uit des vijands overmacht.
Halleluja, halleluja,
Hem, die ons verlossing bracht!
4.
Bloemen zijn wij, die verkwijnen
en door ‘t stormgeweld vergaan.
Zie, wij rijzen en verdwijnen,
waar Gij eeuwig blijft bestaan.
Halleluja, halleluja,
loof zijn onvolprezen Naam!
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5.
Eng’len, helpt ons Hem t’ aanbidden,
gij, die ziet zijn aangezicht!
Zonnen, sterren buigt te midden
van al ‘t schepsel in zijn licht!
Halleluja, halleluja,
Hem, genadig in ‘t gericht!
249. Rust, mijn ziel! Uw God is Koning
1.
Rust, mijn ziel! Uw God is Koning,
heel de wereld zijn gebied;
alles wisselt op zijn wenken
maar Hijzelf verandert niet.
2.
Ieder woelt hier om verand’ring,
en betreurt ze dag aan dag,
hunkert naar hetgeen hij zien zal,
wenst terug ‘t geen hij eens zag.
3.
Rust, mijn ziel! Uw God is Koning,
wees tevreden met uw lot;
zie hoe alles hier verandert,
en verlang alleen naar God.
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250. Rijst op, rijst op voor Jezus
1.
Rijst op, rijst op voor Jezus,
gij helden van het kruis!
Verhoogt zijn krijgsbanieren
te midden van ’t gedruis.
Door strijd tot d’ overwinning
leidt Jezus keer op keer,
tot ied’re vijand valle
voor zijne voeten neer.
2.
Rijst op, rijst op voor Jezus,
nu ’t krijgsgeschal gehoord!
Begeeft u in het strijdperk,
ziet, Jezus leidt u voort.
Gij strijders, zijt dan moedig,
weerstaat des bozen macht;
Hij kan niet overwinnen,
want Jezus geeft u kracht.
3.
Rijst op, rijst op voor Jezus,
steun op zijn kracht alleen:
uw eigen arm is macht’loos,
hoe groot uw kracht ook scheen.
Doet aan Gods wapenrusting
en waakt en bidt en strijdt;
roept plicht u in gevaren,
gehoorzaamt t’ allen tijd.
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4.
Rijst op, rijst op voor Jezus,
de strijd is kort van duur;
na al het krijgsgekletter,
komt ’t overwinningsuur.
Aan hen, die overwinnen
geeft Hij de zegekroon;
zij zullen met hem heersen
voor eeuwig in zijn troon.
251. Samen in de Naam van Jezus
1.
Samen in de Naam van Jezus,
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
2.
Heel de wereld moet het weten,
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
‘t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
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3.
Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
‘t Is de Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer.
252. Schoonste Heer Jezus
1.
Schoonste Heer Jezus,
Heer aller sferen,
Zoon van God, Maria ‘s Zoon,
U wil ‘k beminnen,
U wil ik eren,
Gij mijner ziele vreugd en kroon.
2.
Schoon zijn de beemden,
schoon zijn de bossen
in de schone voorjaarstijd.
Jezus is schoner,
Jezus is reiner,
die ons bedroefde hart verblijdt.
3.
Schoon is de maanglans,
schoner het zonlicht
en de sterren altemaal.
Jezus straalt schoner,
Jezus straalt reiner
dan ‘t eng’lenheir in ‘s hemels zaal.
278

4.
Schoon zijn de bloemen,
schoner de mensen
in hun jonge levenstijd.
Zij moeten sterven,
eenmaal verderven,
maar Jezus leeft in eeuwigheid.
5.
Hemelse schoonheid,
schoonheid der aarde
vinden w’ in uw schoonheid weer;
mij is geen waarde
hoger op aarde
dan Gij alleen,
mijn schoonste Heer!
253. ‘k Stel mijn vertrouwen
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God,
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij,
‘k zie naar Hem op en ‘k weet Hij is mij steeds nabij!
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254. Stilte over alle landen
1.
Stilte over alle landen
in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen
voor deze nacht.
Welke zonden wij bedreven,
wil ze, Heere, ons vergeven.
God wil goede rust ons geven
in deze nacht.
2.
Stilte over alle landen
in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen
voor deze nacht.
God zal voor ons allen zorgen
tot het dagen van de morgen,
veilig en bij Hem geborgen
zijn wij vannacht.
255. Straf mij in uw gramschap niet
1.
Straf mij in uw gramschap niet,
wil mijn schuld vergeven.
Waar Gij mijn verzinken ziet,
grijp mij, red mijn leven.
Heiland, keer tot mij weer,
kom mijn smarten stillen,
hoor om Jezus’ wille.
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2.
Vader, U zij eeuwig lof,
hier op aard’ en boven.
Christus nam de vloek ons af,
eeuwiglijk te loven.
Heer, ik weet U gereed,
aller zangen zullen
d’ eeuwigheid vervullen!
256. Tel uw zegeningen
1.
Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit.
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één
en ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.
Refrein:
Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één.
Tel ze alle, en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze één voor één,
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

2.
Drukken ’s levens zorgen u soms zwaar ter neer.
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer.
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,
dan zal ‘t harte zingen en de zorgen vliên.
(Refrein)
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3.
Als ge ziet op and’ren met veel geld en goed,
weet uw Hemelvader geeft u overvloed.
Tel uw zegeningen, voor geen geld te koop.
Schatten in de hemel zijn uw blijde hoop.
(Refrein)
4.
Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,
wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, eng’len luist’ren toe,
troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moê.
(Refrein)
257. U bent mijn schuilplaats, Heer
U bent mijn schuilplaats, Heer,
U vult mijn hart steeds weer,
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.

282

259. U die mij geschapen hebt
258. U bid ik aan
1.
U bid ik aan, o macht der liefde,
die zich in Jezus openbaart.
God zocht ook mij, hoe zeer ´k hem griefde;
voor mij ook kwam zijn zoon op aard’.
´k Vergeet mijzelf, waar ´k in de golven
Van zulk een liefde wordt bedolven.
2.
Hoe zijt Gij mij zo zeer genegen
en hoe verlangt uw hart naar mij?
Gij komt mij met uw liefde tegen
opdat ook ik de uwe zij.
Gij trouwe Heer, hebt mij verkoren;
U wil ik eeuwig toebehoren.
3.
U wil ik zoeken, U mij geven;
bij U slechts vind ik lafenis.
In U alleen heb ik het leven
en niet in ´t geen van de aarde is.
Bij U is rust, bij U verblijden;
U, Heer, U wil mijn hart zich wijden.
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U die mij geschapen hebt,
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor of tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.

U die mij geschapen hebt,
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn,
Heer, U bent mijn doel.
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260. Uren, dagen, maanden, jaren
1.
Uren, dagen, maanden, jaren,
vliegen als een schaduw heen.
Ach, wij vinden, waar wij staren,
niets bestendigs hier beneên!
Op de weg, die wij betreden,
staat geen voetstap die beklijft.
Al het heden wordt verleden,
schoon ´t ons toegerekend blijft.
2.
Voorgeslachten kwijnden henen,
en wij bloeien op hun graf.
Ras zal ´t nakroost ons bewenen;
´t mensdom valt als blaad´ren af.
´t Stof, door eeuwen saâmgelezen,
houdt hetzelfde graf bewaard.
Buiten U, o eeuwig wezen,
ach, wat was de mens op aard!
3.
Vader, onder al mijn noden,
Vader, onder heil en straf,
Vader, ook in ´t rijk der doden,
Vader, ook in ´t zwijgend graf,
waar ik ooit verand´ring schouwe,
Gij, o God, houdt eeuwig stand.
Ook mijn stof rust op uw trouwe,
sluimert in uw vaderhand!
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4.
Snelt dan, jaren, snelt vrij henen
met uw blijdschap en verdriet.
Welk een ramp ik moog´ bewenen
God, mijn God, verandert niet!
Blijft mij alles hier begeven,
voortgeleid door zijne hand,
schouw ik uit dit nietig leven
in mijn eeuwig vaderland.
261. Uw Woord is een lamp voor mijn voet
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad. (2x)
Uw Woord is een lamp,
uw Woord is een licht,
uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

262. U zij altijd
1.
U zij altijd
mijn hart gewijd,
o God van liefd´ en zegen!
Gij zijt mijn geest
tot heil geweest
en leid’ m’ op ‘s levens wegen.
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2.
Door uwe trouw
zal vreugd noch rouw
mij ooit van U doen wijken;
en hoe mijn vlees
ook lijd´ en vrees,
Mijn hart zal niet bezwijken.
3.
U zij altijd
mijn hart gewijd
U ‘s Vaders Eengeboren.
De klacht verstomt
de vreugde komt,
waar Gij uw stem doet horen.
4.
Heer, tot U vlucht
steeds ied’re zucht
bij ‘t lief en leed mijns harten.
Mijn steun en licht,
uw aangezicht
verdrijft all’ aardse smarten!
5.
U zij altijd
mijn hart gewijd,
U, Vader vol erbarmen!
Zie hoe ik strijd,
zie, hoe ik lijd,
draag m´ op uw sterke armen!
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263. Vader, ik aanbid U
1.
Vader, ik aanbid U,
‘k leg mijn leven voor U.
Halleluja.
2.
Jezus, ik aanbid U,
‘k leg mijn leven voor U.
Halleluja.
3.
Heil’ge Geest, ik aanbid U,
‘k leg mijn leven voor U.
Halleluja.
264. Vader, wij danken U
1.
Vader, wij danken U (2x)
Hemelse Vader,
wij danken U.
2.
Jezus, wij prijzen U (2x)
Jezus mijn Heiland,
wij prijzen U.
3.
Geest Gods, wij loven U (2x)
Geest van de Vader,
wij loven U.
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265. Vader, Zoon en Heil’ge Geest
Vader, Zoon en Heil’ge Geest!
Gij, die zijt en zijt geweest
en zult zijn in eeuwigheid,
worde uw roem steeds uitgebreid.
Blijf Heer in ons midden wonen,
in ‘t gelove maak ons sterk;
wat wij werken, zij uw werk;
wil ons met genade kronen!

266. Van U wil ik zingen
1.
Van U wil ik zingen,
wie ‘d eng’len omringen,
al juichend getuigend
uw goedheid, o Heer.
‘k Wil loven en danken
met woorden en klanken
en prijzen uw goedheid
en liefde steeds meer.
2.
Moog’ immer mijn harte
in vreugd en in smarte,
zich leren te keren,
o God, tot uw troon.
Verhoor mijn verlangen,
wil leiden mijn zangen
tot ‘k Vader benader
der engelen toon.
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3.
Moog’ hier dan mijn zingen,
uw heem’len doordringen
en juub’lend zich mengen
met hemelse toon.
Tot ‘k eenmaal hierboven
U eeuwig mag loven
als ‘k juichend zal staan
bij uw stralende troon.
267. Van U zijn alle dingen
1.
Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die ‘k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer.
2.
Gij wacht niet tot wij vragen,
voorkomt zelfs onze beê,
Gij helpt niet enkel dragen,
maar draagt ons zelve mee.
Gij heelt zelfs in uw plagen,
vertroost ons in het wee,
en onder alle slagen
schenkt gij aan ’t hart uw vreê.
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3.
Hoe kent Gij al mijn noden,
waarin Gij trouw voorziet!
Gij geeft geen steen voor broden,
een slang voor vissen niet!
Wie komt tot U gevloden,
wien Gij geen hulpe biedt?
Gij laat de zondaar noden,
nog eer hij tot U vliedt.
4.
U zal ik eeuwig eren,
die eeuw’ge Goedheid zijt!
U blijve, Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd!
Wat kan ik niet ontberen
wanneer uw hand mij leidt?
Wat vuriger begeren
dan uwe heerlijkheid!
268. Vaste Rots van mijn behoud
1.
Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schaûw,
waar het bloed door U gestort,
mij de bron des levens wordt.
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2. Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer, dat ik breng,
niet de tranen, die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.
3.
Zie, ik breng voor mijn behoud,
U geen wierook, mirr’ of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.
4.
Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d’ aardse woon,
opklimt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.
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269. Veilig in Jezus’ armen
1.
Veilig in Jezus’ armen
veilig aan Jezus’ hart!
Daar in zijn teêr erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, ‘t is het lied der eng’len,
zingend van liefd’ en vreê.
Ruisend uit ‘s hemels zalen,
over de glazen zee.
Refrein:
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in zijn teêr erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
2.
Veilig in Jezus’ armen
vrij bij mijn Heer en Borg;
vrij van ‘t gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg;
vrij van de vrees en twijfel,
vrij van der zonden macht;
nog slechts een weinig lijden,
nog slechts een korte nacht.
(Refrein)
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3.
Jezus, mijn dierb’re Toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij!
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt,
en ‘t oog aan gindse kusten
uw heillicht gloren ziet.
(Refrein)
270. Volle verzeek’ring, Jezus is mijn
1.
Volle verzeek’ring, Jezus is mijn!
Wat schenkt dat rust aan ‘t volgzaam gemoed.
In Hem zal ‘k zalig, zalig steeds zijn,
wedergeboren door Jezus’ bloed.
Refrein:
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijnen Heiland; Jezus is mijn!
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijnen Heiland; Jezus is mijn!

2.
Voll’ onderwerping, zijn eigendom,
in Hem te rusten, heerlijk genot!
‘t Eigen ik doden, zijn wil alleen;
rijk in mijn Heiland, leven voor God.
(Refrein)
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3.
Volle verlossing, gans vrij te zijn,
‘k mag alles leggen in zijne hand;
‘t harte naar boven, ‘t oog hemelwaarts;
zo Jezus volgen naar ‘t Vaderland.
(Refrein)
4.
Volle bewustheid; Hij leeft voor mij!
Dit geeft mij blijvend, heerlijk genot!
‘k Mag altijd wand’len aan Jezus’ zij,
‘k mag nu steeds leven voor mijnen God.
(Refrein)
271. Voor uw liefde, Heer Jezus
1.
Voor uw liefde, Heer Jezus,
dank U wel.
Voor uw liefde, Heer Jezus,
dank U wel.
Wij aanbidden U, Heer.
U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen uw Naam!
2.
Voor uw woord van genade,
dank U wel.
Voor uw woord van genade,
dank U wel.
Heer, U maakte ons vrij.
In uw kracht overwinnen wij.
O, Heer, wij prijzen uw Naam!
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3. Wij aanbidden U, Jezus,
Zoon van God.
Wij aanbidden U, Jezus,
Zoon van God.
Vul ons hart voor altijd,
met uw liefde en heerlijkheid.
O, Heer, wij prijzen uw Naam!

4.
U bent heilig, heilig,
heilig Heer.
U bent heilig, heilig,
heilig Heer.
Machtig God, zie ons staan,
neem ons lied als een lofzang aan.
O, Heer, wij prijzen uw Naam!
5.
Maranatha, Heer Jezus,
kom terug.
Maranatha, Heer Jezus,
kom terug.
Wij verwachten U, Heer.
Hoor wij bidden: kom haastig weer!
O, Heer, wij prijzen uw Naam!
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273. Vrede van God
272. Voorwaarts, Christenstrijders,
1. Voorwaarts, Christenstrijders,
drukt uws Konings spoor;
met zijn heil’ge kruisvaân,
gaat ons Jezus voor.
Weest voor zijn bevelen,
wat u dreigt, nooit doof.
Toont, hoe bang ‘t u worde,
in zijn woord geloof.
Refrein:
Voorwaarts, Christenstrijders,
drukt uws Konings spoor;
met zijn heil’ge kruisvaân
gaat ons Jezus voor.
2.
‘t Was zijn woord bij ‘t scheiden;
volg Mij onvervaard.
Ook u wordt verdrukking,
smaadheid niet gespaard.
Maar Ik heb verwonnen,
‘s werelds vorst; zijn macht
zal uw trouw beproeven,
waakt, strijdt in mijn kracht.
(Refrein)
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1. Vrede van God, vrede van God,
de vrede van God zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.
2.
In Jezus’ Naam, in Jezus’ Naam,
in Jezus’ Naam zegen ik u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.
3.
Heilige Geest, Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.
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274. Vrede zij u
1.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u. (2x)
2.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij,
mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij. (2x)
3.
Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd. (2x)
4.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u. (2x)

2.
Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht.
Opdat wij uw Naam verhogen,
juichen voor uw aangezicht.
Want in Christus komt Gij nader
hem, die onder banden zucht.
Ieder wilt Gij zijn een Vader,
die in Jezus tot U vlucht.
3.
Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog.
Gever van ‘t onsterf’lijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn.

275. Vreugde, vreugde, louter vreugde
1.
Vreugde, vreugde, louter vreugde,
is bij U van eeuwigheid.
Schepper die ‘t heelal verheugde,
bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij die woont in licht en luister
drijft de schaduwen uiteen.
Hij die zoekend doolt in ‘t duister,
vindt het licht bij U alleen.
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276. Wat de toekomst brengen moge
1.
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!
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2.
Heer ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!
3.
Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
4.
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
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277. Wat God doet, dat is welgedaan
1.
Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
‘k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.
2.
Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn Woord eist mijn vertrouwen.
Hij leidt mij op de rechte baan,
‘k mag daar zijn liefd’ aanschouwen.
Hij geeft mij kracht.
Zijn hulp, zijn macht
redt mij uit smart en banden:
mijn lot rust in zijn handen.
3.
Wat God doet, dat is welgedaan,
Hij luistert naar mijn klachten.
Zou mij zijn liefde gadeslaan
en ik zijn hulp niet wachten?
God kent mijn hart;
geen ramp, geen smart
is ooit voor Hem verborgen:
Hij zal als Vader zorgen.
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4.
Wat God doet, dat is welgedaan,
dat blijft de vreugd’ mijns levens.
God plant wel doornen op mijn paân,
maar strooit daar rozen nevens.
Met smart paart God
vaak rein genot.
Zijn Vaderlijk’ ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.
5.
Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn trouw blijft mij ten hoede.
Zijn liefde doet geen kwaad ontstaan,
‘t werkt alles mee ten goede.
Als God mij leidt,
zal ‘k wel bereid
mijn hoogst en reinst verlangen
in d’ eeuwigheid ontvangen.
278. Wat God in deze tijd zoekt
1.
Wat God in deze tijd zoekt,
dat is een jeugd die strijdt,
die zich met ziel en lichaam,
aan Christus heeft gewijd.
Maar niet in eigen krachten
zich inspant tot het werk.
God zoekt in deze dagen
een jeugd in zijn kracht sterk.
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2. Wat God in deze tijd zoekt,
dat is een jeugd vol vuur,
die aan de Heiland trouw is,
die Hem dient ieder uur.
Die niet slechts met de lippen
Hem Heer en Meester noemt.
God zoekt in deze dagen
een jeugd die in Hem roemt.
3.
Wat God in deze tijd zoekt,
dat is een jeugd, die blij
haar leven aan de Heer geeft,
omdat zij wil dat Hij,
die het haar heeft gegeven,
zijn Koninkrijk slechts bouwt.
God zoekt in deze dagen
een jeugd die Hem vertrouwt.
4.
Wat God in deze tijd zoekt,
dat is een jeugd die vraagt:
“Wat wilt Gij dat ik doen zal?”
zodat de rest vervaagt.
Heer, neem ons jonge mensen.
Wij geven ons aan U,
maak uit ons in deez’ dagen
een jeugd, die strijdt voor U.
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279. Wat vlied’ of bezwijk’
1.
Wat vlied’ of bezwijk’,
getrouw is mijn God.
Hij blijft aan mijn zij
in ‘t wisselend lot;
moog ‘t hart soms ook sidd’ren
in ‘t heetst van de strijd,
zijn liefd’ en ontferming
vertroosten m’ altijd.
2.
Door ‘t vleiende woord
der zonde belaagd,
door ‘t kwellend berouw
gepijnigd, geplaagd,
zie ‘k op tot de Vader
om rust voor mijn hart;
dan stilt Hij de stormen
en bant Hij de smart.
3.
Als God mij vertroost,
is ‘t kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees
in ‘t bangste gevaar,
dan win ik al strijdend
vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen
in duisteren nacht.
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4. Hij spreekt tot mijn ziel
van ‘t leven in ‘t licht
en ‘k houd dan mijn oog
op ‘t hoogste gericht.
Hij voert m’ op zijn vleug’len
naar heilige sfeer
en ‘k voel dan de boeien
der zonde niet meer.
5.
Ik roem in mijn God,
ik juich in zijn trouw,
de Rots mijner ziel,
waar ‘k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen
in ‘t uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied:
“Zijn goedheid is groot!”
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280. Wees stil voor het aangezicht van God
1.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag,
en kniel nu voor Hem neer,
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
2.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur.
Een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
3.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt.
Niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
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281. Welk een Vriend is onze Jezus
1.
Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer.
Juist omdat wij ‘t al niet brengen,
in ‘t gebed tot onze Heer’.
2.
Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ‘t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem, die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen,
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ‘t, die ons schraagt.
3.
Zijn wij zwak, belast, beladen,
en terneer gedrukt door zorg,
dierb’re Heiland! onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.
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282. Welzalig de man die niet wandelt
Welzalig de man, die niet wandelt,
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters;
maar aan des Heeren wet
zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst
bij dag en bij nacht.

Want hij is, (want hij is)
als een boom, (als een boom)
geplant aan waterstromen,
die zijn vrucht geeft,
op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt:
alles gelukt.
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283. Wie maar de goede God laat zorgen
1.
Wie maar de goede God laat zorgen,
en op Hem hoopt in ‘t bangst gevaar.
Is bij Hem veilig en geborgen.
Die redt Hij godd’lijk, wonderbaar.
Wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.
2.
Men blijv’ eerbiedig God verbeiden
en zwijg’ de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar zijn raad geleiden.
‘t Is goed en heilig, wat Hij wil.
Vertrouw het aan zijn wijsheid vrij,
Hij weet wat elk het nuttigst zij.
3.
Treed vrolijk voort op ‘s Heeren wegen
en neem uw plicht getrouw in acht;
‘t wordt eind’lijk alles u ten zegen,
wanneer gij biddend daarop wacht.
Wie steeds gelovig op Hem ziet,
begeeft, verlaat Hij eeuwig niet.
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284. ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen
1.
‘k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar U, mijn Licht, begeeft mij niet.
U wilde mij met gunst omringen,
meer dan een vader zorgde Gij.
O milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.
2.
Uw trouwe zorg wou mij bewaren,
uw hand heeft mij gevoed, geleid.
U was nabij in mijn bezwaren,
nabij in elke moeilijkheid.
De avond roept mij na mijn zorgen
tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank, reeds van de vroege morgen
bent U mijn heil en hulp geweest.
3.
Dank Vader, dank voor die genade,
die ik als zondaar niet verdien;
sloeg U naar recht mijn zonden gade,
waar zou ik uwe toorn ontvliên?
Maar ik behoef niet meer te vrezen:
U spreekt mij vrij om Jezus’ bloed;
dit zal ‘t verslagen hart genezen
en vrede schenken aan ‘t gemoed.
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4.
Laat uwe hand mij nu ook dekken,
‘k verlaat m’ op U ook in de nacht.
U word’, als U mij weer zult wekken,
opnieuw mijn lofzang toegebracht.
En zo ik nooit weer mocht ontwaken,
aan U beveel ik dan mijn geest,
om voor uw troon die rust te smaken,
die hier mijn uitzicht is geweest.
5.
Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots, waarop ik bouwe:
Hij faalt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven
breng ik van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.
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285. Wilhelmus van Nassouwe
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
Zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.
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286. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost
1.
Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost?
Daar is kracht in het bloed!
Daar is kracht in het bloed!
Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost.
Daar is kracht in het bloed van het Lam.
Refrein:
Daar is kracht, kracht,
wonderbare kracht,
in het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht,
wonderbare kracht,
in het dierbaar bloed van het Lam.

2.
Satan gaat rond als een briesende leeuw.
Daar is kracht in het bloed!
Daar is kracht in het bloed!
Wilt gij verlost zijn en witter dan sneeuw?
Daar is kracht in het bloed van het Lam!
(Refrein)
3.
Wilt gij de macht van de boze ontvliên?
Daar is kracht in het bloed!
Daar is kracht in het bloed!
Wilt gij de Heiland in glorie eens zien?
Daar is kracht in het bloed van het Lam!
(Refrein)
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4.
Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor u.
Daar is kracht in het bloed!
Daar is kracht in het bloed!
Hoort naar zijn Woord en gelooft in Hem nu.
Daar is kracht in het bloed van het Lam!
(Refrein)
287. Wilt heden nu treden voor God, de Here
1.
Wilt heden nu treden voor God, de Here.
Hem boven al loven van harte zeer,
en maken groot zijns lieven Namens ere,
die daar nu onze vijand slaat terneer!
2.
Ter ere ons Here wilt al uw dagen
dit wonder bijzonder gedenken toch.
Maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen,
doet ieder recht en wacht u voor bedrog!
3.
Bidt, waket en maket, dat g’ in bekoring
en ‘t kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt de vijand tot verstoring,
al waar’ zijn rijk nog eens zo sterk bewald!
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288. Woord, voor ons geschreven
1.
Woord, voor ons geschreven,
door God ingegeven,
Brief aan ons gericht.
Wie uw boodschap lezen,
worden onderwezen,
zien Gods aangezicht.
Steeds zijt Gij ons heel nabij,
rijke, onvermoede schatten
blijkt gij te bevatten.
2.
Gij ontdekt aan zonden,
hoe Gods recht geschonden,
hoe Hij wordt gehoond.
Gij spreekt van zijn daden,
hoe Hij zijn genade
schuldigen betoont.
Hij vergeeft, want Christus heeft
alle straf aan ’t kruis gedragen
en de dood verslagen.
3.
Mensen spreken tegen,
gaan op eigen wegen
onverstoorbaar voort.
Dienen and’re goden,
volgen hun geboden,
Woord, kom aan het woord!
Spreek met kracht, met uw gezag,
ga in hen uw werk beginnen,
breek hun leven binnen.
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4.
Woord van den beginne,
woord dat overwinnend
door de wereld gaat.
Zie vervolgden vluchten,
hoor gevang’nen zuchten,
schenk hen rust en raad.
Woord zo goed, geef nieuwe moed,
leer hen in een vast vertrouwen
weer de handen vouwen.
5.
Licht op onze paden,
Norm voor onze daden,
Lamp voor onze voet.
Wil in ons ook werken,
dagelijks ons sterken
met het brood dat voedt.
Woord, geschied, word stem en lied.
Laat in lofzang heel ons leven
op U antwoord geven.
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289. Wij gaan op weg met brandend hart
1.
Wij gaan op weg, met brandend hart,
met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
zingend van de nieuwe dag.
2.
Tweeduizend jaar – en dag en nacht
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten
naar een liefde die verwarmt.
Laat de vlam weer branden,
als een helder baken;
als heraut van ’t morgenuur.
Laat het lied weer sprank’len,
laat de liefde branden,
als een vuur, als een vuur.
3.
De liefde roept, de waarheid spreekt;
dat is de kracht waarmee wij gaan,
om hen die vallen, hen die wank’len,
op te vangen in uw Naam.
Laat de vlam weer branden,
als een helder baken;
als heraut van ’t morgenuur.
Laat het lied weer sprank’len,
laat de liefde branden,
als een vuur, als een vuur.
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290. Wij loven U, o God! wij prijzen uwe Naam
1.
Wij loven U, o God! Wij prijzen uwe Naam!
U, eeuwig Vader! U verheft al ‘t schepsel saam.
Zingt Serafs, Eng’len zingt! Heft machten aan en
tronen! Onafgebroken rijz’ uw lied op hoge tonen!
Gij, driemaal heilig zijt G’, o God der legerscharen!
Dat aard en hemel steeds uw grootheid
openbaren.
2.
U looft d’ apostelschaar in heerlijkheid, o Heer!
Profeten, martelaars vermelden daar uw eer!
Door heel uw Kerk wordt steeds, daar boven, hier
beneden,
in strijd en zegepraal, uw grote Naam beleden.
Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen,
onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meêdogen!
3.
U, Vader! U zij lof, op een verhoogde toon!
Lof uwe eigene, uw’ eengeboren Zoon!
Lof uwe Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ten Leidsman op de weg naar ‘t eeuwig zalig leven!
U looft uw Kerk alom, waar Gij die ook vergaarde,
U loov’ wat loven kan, in hemel en op aarde.
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4.
U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit!
U ‘s Vaders een’ge Zoon, zij lof in eeuwigheid!
Het mensdom lag in schuld en vloek voor God
verloren,
Gij werd de mens tot heil, uit ene maagd geboren.
Gij hebt aan ‘t kruis voor ons de dood zijn macht
ontnomen
zo baandet G’ ons de weg, om weer tot God te
komen.
5.
Gij zijt in heerlijkheid aan ’s Vaders rechterhand,
totdat G’ als Rechter eens de laatste vierschaar
spant.
Laat ons in geene nood uw bijstand ooit ontberen;
Gij kocht ons met uw bloed, blijf, Heiland, ons
regeren,
blijf ons, uw erfenis, door uwe macht bewaren,
wil met uw heil’gen ons voor uwe troon vergâren!
6.
Wij zegenen, o Heer! uw goedheid al de dag!
Geef, dat eeuw in, eeuw uit, ons lied U loven mag.
Geef, dat we bij uw komst onstraff’lijk wezen
mogen!
Ontferm, ontferm U, Heer! Toon ons uw
mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen!
Zij worden nooit beschaamd, die op Uw goedheid
bouwen.
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291. Wij wachten U, o Zoon van God
1.
Wij wachten U, o Zoon van God!
O, wil toch haast verschijnen!
Dan delen wij in ‘t heerlijkst lot
en zal ons leed verdwijnen.
Die U gelooft, verheft het hoofd,
U Heiland, vrolijk tegen,
Gij komt met rijke zegen.
2.
Wij wachten U; Gij hebt ons, Heer,
het hart reeds ingenomen.
Uw Woord verklaart ons telkens weer,
dat Gij welhaast zult komen.
Dan zullen wij aan uwe zij
in ‘t eeuwig, zalig leven
U lof en ere geven.
3.
Wij wachten U, Gij komt gewis!
Haast is de tijd verschenen,
dat Gij naar uw beloftenis
met U ons zult verenen.
Als w’ U dan zien en hulde biên,
dan is ook ‘t aardse lijden
verwisseld met verblijden.
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292. Wij zingen van Jezus
1.
Wij zingen van Jezus,
van Hem is alle macht.
Hij heeft op Golgotha,
de wereld heil gebracht.
De Zoon van God is Hij
en aller heren Heer.
Wij zingen van Jezus, onze Heer!
2.
Wij zingen van Jezus,
Gods volheid woont in Hem.
Hij bracht ons in het licht,
wij luist’ren naar zijn stem.
Zijn Geest woont nu in ons,
en leidt ons keer op keer.
Wij zingen van Jezus, onze Heer!
3.
Wij zingen van Jezus,
die eeuwig leven geeft.
Die al wat duivels is,
reeds overwonnen heeft.
Voor Hem die Koning is,
is onze dank en eer.
Wij zingen van Jezus, onze Heer!
322

293. Zegen ons Algoede
1.
Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede,
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
2.
Stort op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.
3.
Amen, amen, amen.
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw Naam ter eer!
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294. Zegen ons Heer
1.
Zegen ons Heer,
zegen ons Heer.
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegen ons Heer.
2.
Heft uw handen op,
naar het heiligdom
en prijs de Heer,
halleluja.
3.
De Heer zegene u,
de Heer zegene u.
Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegene u.
4.
Dank U Heer,
dank U Heer.
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
dank U Heer.
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295. Zie ik sterren aan de hemel staan

296. Zing, zing, zingen maakt blij
Refrein:

Zie ik sterren aan de hemel staan,
aan de donkerblauwe lucht de maan,
is het of de nacht mij noemt de Naam
van een machtig God.

Zing, zing, zingen maakt blij,
zingen van Jezus, vrolijk en vrij!
Zing, zing, zingen maakt blij,
zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij.

Zie ik ´s morgens weer de zon opgaan,
in het veld de bloemen opengaan,
is het of de dag mij noemt de Naam
van een machtig God.

1.
God is zo goed voor jou en voor mij.
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij.
God heeft je lief en daarom zegt Hij:
“Ben je soms moe? Kom dan maar bij Mij”.
(Refrein)

Deze God die aard´en hemel schiep,
is dezelfde God die mij eens riep,
uit het duister tot zijn heerlijk licht,
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag en
die zijn liefde voor mij openbaart,
mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart,
dag en nacht mij in zijn hand bewaart:
hoe groot is God voor mij.
(laatste zin herhalen)
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2.
Ben je alleen of heb je verdriet?
Lijkt het soms net of niemand je ziet?
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw.
Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou?
(Refrein)
3.
Zing maar in huis, op school en op straat
en je zult zien hoe goed alles gaat.
Wees toch niet bang, want Jezus belooft:
Ik ben bij jou als jij maar gelooft.
(Refrein)
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297. Zo lief had God de wereld
1.
Zo lief had God de wereld,
dat Hij zijn eigen Zoon
gegeven heeft voor zondaars,
in ruil voor haat en hoon;
gegeven heeft voor mensen,
van ach, zo klein formaat,
voor mensen in paleizen,
voor mensen van de straat,
voor doodgewone mensen
van honderd in een rij;
zó lief had God de wereld:
zó lief had Hij ook mij.
2.
Zo lief had God de wereld,
dat wie in Hem gelooft,
voor eeuwig en voor altijd
Gods vrijspraak is beloofd.
Omdat zijn Zoon wou sterven,
veroordeeld tot het kruis,
mag ik voor eeuwig leven
als kind bij Vader thuis.
Omdat Hij wilde lijden,
ben ik getroost en blij:
zó lief had God de wereld:
zó lief had Hij ook mij.
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3. Zo lief had God de wereld,
dat Hij zijn heerlijk licht
met grote stralenbundels
op onze harten richt.
Zijn sterven wil elk geleiden,
die luistert naar zijn stem.
Hij voert hem naar de vreugde
van ‘t Kind in Bethlehem.
En ied’re dag ontvangt ge
van God een schone lei:
zó lief heeft God de wereld,
ja, u en ons en mij.
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298. Zoals gij zijt
1.
Zoals gij zijt en niet gepleit
op eigen deugd en heiligheid;
zij geven u geen veiligheid
o, schuldig zondaar! Kom! O, kom!
2.
Maak nu de dienst van God uw lust,
zoek in de wereld niet uw rust;
’t is Jezus, die de droefheid sust,
vermoeide zondaar! Kom! O, kom!
3.
Vlied met uw leed tot Golgotha,
acht alle dingen enkel schâ,
meer wint gij nu door Gods genâ,
behoeftig zondaar! Kom! O, kom!
4.
Hoe ook beladen en belast,
of neergedrukt door zondenlast,
o, klem u slechts aan ‘t kruishout vast.
O, sidd’rend zondaar! Kom! O, kom!
5.
De Geest, de Bruid, zij noden: kom!
En zij, die horen, roepen: kom!
En gij, die dorst hebt! Kom! Ja kom!
De Heiland roept u: Kom! O, kom!
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299. Zoals ik ben
1.
Zoals ik ben, geen andere grond
heb ik dan´t woord van uw verbond,
en dat Gij zelf mij zocht en vond O
Lam van God, ik kom, ik kom!
2.
Zoals ik ben, - ik wacht niet tot
ik leven kan naar uw gebod;
Gij hebt voor mij uw bloed gestort! O
Lam van God, ik kom, ik kom!
3.
Zoals ik ben, arm, blind en naakt,
kom ik tot U, die zalig maakt.
Uw liefde heeft mij aangeraakt!
O Lam van God, ik kom, ik kom!
4.
Zoals ik ben, neemt Gij mij aan
en wilt mij van mijn schuld ontslaan;
op uw belofte kan ik aan!
O Lam van God, ik kom, ik kom!
5.
Zoals ik ben, ver weggedwaald,
heeft mij uw liefde achterhaald;
nu ben ik, Heer, van U totaal!
O Lam van God, ik kom, ik kom!
6.
Zoals ik ben, - uw liefde groot,
zo breed en lang, zo diep zo hoog,
is sterker zelfs dan graf en dood!
O Lam van God, ik kom, ik kom!
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300. Zoals klei in de hand van de pottenbakker
1.
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer.
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maak Ik jou een vat tot mijn eer.
Kneed mij, Here God,
ook als het soms wel eens pijn doet.
Kneed mij, Here God,
U weet precies hoe ik zijn moet.
2.
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo ben ik in uw handen, o Heer.
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maakt U mij een vat tot uw eer.
Kneed mij, Here God,
‘k wil mij opnieuw aan U geven.
Kneed mij, Here God,
U maakt iets moois van mijn leven.
301. Zoek eerst het Koninkrijk
1.
Zoek eerst het Koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid.
En dit alles ontvangt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
2.
Gij zult niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
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3.
Bidt en u zal gegeven zijn.
Zoekt en gij zult het zien.
Klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.
302. Zijt gij gedoopt in Christus’ dood
1.
Zijt gij gedoopt in Christus’ dood
en in zijn graf begraven?
Dan zijt gij daardoor deelgenoot
van zijne Geestesgaven.
Geen zonde heers’ meer over u.
Gij toch, gij zijt gestorven.
Leef slechts het nieuwe leven nu,
door Christus u verworven.
2.
Het is des Heilands liefste wens
dat, die zijn Naam belijden,
Niet leven naar de oude mens,
maar als door Hem bevrijden.
Zo gij met Hem gekruisigd zijt.
Is u ook macht gegeven
om door die doop te allen tijd
de nieuwe mens te leven.
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303. ‘t Zij vreugde mijn deel is
1.
‘t Zij vreugde mijn deel is,
of smart mij verteert.
En stormwind en nacht mij verschrikk’,
Gij hebt mij, mijn Heiland, te roemen geleerd;
’t is mij goed, wat mijn God mij beschikk’.
Refrein:
‘t Is mij goed, wat God doet;
’t is mij goed, wat mijn God mij beschikk’.

2.
Uw deel, hoeveel zwaarder
is ‘t hier niet geweest!
Hoe spande niet satan zijn strik!
En ziend’ op uw kruis roemt
in mij ook mijn geest:
’t is mij goed, wat mijn God mij beschikk’.
(Refrein)
3.
Heer, laat in mijn sterven
uw troost mij nabij,
dat mij dan uw liefde verkwikk’;
dan dank ik,
hoe bang mij de doodstrijd ook zij:
’t is mij goed, wat mijn God mij beschikk’.
(Refrein)
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Lijst van gebruikte liedbundels
•
Psalmen en gezangen voor den eeredienst der Nederlandsche
Hervormde Kerk, 1938.
Uitgave van: De Evangelische Gezangen Compagnie N.V.
•
Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten, Johan
de Heer (gerev. door Jan Quintus Zwart), 29e uitgave
Uitgave: Universal Songs
•
Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten, Johan
de Heer, 12e uitgave
Uitgave: Joh. de Heer &zn.
•
Liedboek voor de kerken.
Uitgave: Boekencentrum
•
Evangelische Liedbundel
Uitgave: Boekencentrum
•
Uit aller mond
Uitgave: Boekencentrum
•
Op Toonhoogte
Uitgave: HGJB
•
Op Toonhoogte (nieuwe uitgave)
Uitgave: HGJB, Boekencentrum
•
Alles wordt nieuw
Uitgave: H. Lam en Wim ten Burg, Callenbach
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•
Opwekkingsliederen (voor kinderen, indien vermeld)
Uitgave: Stichting Opwekkingslectuur
•
Ook uit de mond der kind’ren
Uitgave: Boekencentrum
•
Wie zingt mee
Uitgave: Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging
•
Liedjes voor kinderen van Elly en Rikkert
Uitgave: Universal Songs Holland
•
Jeugd in Aktie
Uitgave: Joh. de Heer en zn.
•
Timotheüs kinderliedjes
Uitgave: Kinderwerk Timotheüs /Opwekking
•
Zingende gezegend
Uitgave: A.F. Troost, Boekencentrum
•
OPS Pro 2007
Uitgave: GMI Music
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