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zondag 20 september 2020 

121       Ik sla mijn ogen op en zie                                                        

Psalm 121 

1.          Ik sla mijn ogen op en zie                                                              

de hoge bergen aan,                                                                                 

waar komt mijn hulp vandaan?                                                                

Mijn hulp is van mijn Here, die                                                                        

dit alles heeft geschapen.                                                                         

Mijn herder zal niet slapen. 

4.          De Heer zal u steeds gadeslaan,                                                          

Hij maakt het kwade goed,                                                                                           

Hij is het die u hoedt.                                                                                      

Hij zal uw komen en uw gaan,                                                                        

wat u mag wedervaren,                                                                                         

in eeuwigheid bewaren. 

648       Zing, halleluja, hemel en aarde, zing, 

1.          Zing, halleluja, hemel en aarde, zing,                                                          

zing voor de Ene, de Eeuwige                                                                   

aan wie het licht, de liefde ontspringt, -                                                

verheven is Hij, de Levende. 

2.          Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest,                                                                   

dor hout bloeit op in uw open hof:                                                                              

één en al bloesem, wekenlang feest, -                                                       

wij plukken geloof en oogsten lof. 

3.          Zing halleluja, nodig de volken: drink,                                                      

eet van de vrucht, gij gezegenden;                                                                                        

zing dat langs lucht en wolken weerklinkt:                                           

verheven is Hij, de Levende! 
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528       Omdat Hij niet ver wou zijn  

1.          Omdat Hij niet ver wou zijn                                                                        

is de Heer gekomen.                                                                           

Midden in wat mensen zijn                                                                             

heeft Hij willen wonen. 

refrein:                                                                                            

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.                                              

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

3.          God van God en licht van licht,                                                        

aller dingen hoeder,                                                                                   

heeft een menselijk gezicht,                                                                                     

aller mensen broeder.                                                                                  

refrein 

4.          Wil daarom elkander doen                                                                             

alle goeds geduldig.                                                                                              

Wees elkaar om zijnentwil                                                                          

niets dan liefde schuldig.                                                                          

refrein 

5.          Wees verheugd, van zorgen vrij:                                                    

God die wij aanbidden                                                                                                 

is ons rakelings nabij,                                                                                                          

wonend in ons midden.                                                                                              

refrein  

991       De eersten zijn de laatsten                                                               

Van twee broers 

1.          De eersten zijn de laatsten,                                                                               

wie nakomt gaat voorop,                                                                                 

zij moeten zich niet haasten,                                                                                         

die leven van de hoop. 
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2.          God moge ons behoeden,                                                                    

wij zien elkander aan,                                                                                              

de broeder kent de broeder                                                                      

als een die voor moet gaan.  

4.          Het onderste komt boven,                                                                 

de torens vallen om,                                                                                                    

het woord is aan de doven,                                                                                  

de waarheid aan de droom. 

6.          Zo hoog zijn Gods gedachten,                                                               

zij gaan de tijden door,                                                                                  

wie voor was blijft ten achter,                                                                                       

wie achterbleef gaat voor. 

632       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 licht aangeheven. 

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. 
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3.          Nu zend uw Geest, als een vuur,                                                          

als een stem in ons midden.                                                                                    

Dat wij van harte                                                                                 

elkander verstaan en beminnen                                                                           

en zo voortaan                                                                                           

eren uw heilige naam                                                                                 

en U in waarheid aanbidden. 


