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286       Waar de mensen dwalen in het donker 
 
1.          Waar de mensen dwalen in het donker, 

draai je om en zie het nieuwe licht, 
zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 
zie de mens die ieder mens verlicht. 
 
refrein: 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 
3.          Steek een kaars aan tegen al het duister, 

als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
dat de vrede sterker is dan strijd. 
refrein 

27         Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here 
Psalm 27 

 
1.          Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 

Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 

4.          Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: 'Zoek mijn aangezicht'. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
lk hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart! 
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870       Heilige God, geprezen zij 
 
1.          Heilige God, geprezen zij 

uw komst door alles heen, 
uw woord van alle eeuwigheid 
dat tussen ons verscheen. 

 
3.          Een ander trad in onze plaats, 

een mens tot ons behoud, 
geprezen zij de liefde Gods 
die ons zijn raad ontvouwt. 

8.          Geprezen, God, uw wijs beleid, 
de omweg van uw woord, 
ver boven alle hoogten uit 
en alle diepten door. 

126a     Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap 
 
refrein: 1. voorzang; 2. allen: 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,                                        
dat zal een droom zijn. 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. 

 
1.          voorzang: 

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’ 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 
Gij onze vreugde. 
allen: refrein 

2.          voorzang: 
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven 
zoals rivieren in de woestijn 
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
(geen refrein) 
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667       Hij leeft 
 
1.          Hij leeft, 

naar de hemel gevaren, 
vertaald in het volle licht. 
God zal Hem voor altijd bewaren. 
Wij leven op Hem gericht. 

 
2.          Hij leeft 

in het hart van zijn vrienden 
als liefde die ons verbindt, 
waarmee Hij de mensen diende 
en al onze liefde begint. 

 
3.          Hij leeft 

in de woorden gezongen. 
Zo gaat Hij van mond tot mond.                                                        
Wij zingen met vurige tongen 
zijn liefde de wereld rond. 

 
6.          Gij leeft 

voor ons oog nog verborgen 
tot aan de jongste dag, 
Gij leeft tot de dag van morgen 
ons toont wat liefde vermag. 

659       Kondig het jubelend aan 
 
1.          Kondig het jubelend aan, 

laat het de windstreken horen, 
doe het de aarde verstaan: 
God heeft ons wedergeboren! 

 
4.          Wandelend in de woestijn 

hebben wij water gevonden 
springende als een fontein, 
bronnen geslagen als wonden. 
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5.          Overvloed, overvloed Gods, 
sprengen van water en leven, 
bloed uit de flank van de rots, 
water en bloed om het even; 

 
6.          daaruit ontspringt ons bestaan, 

wij wedergeboren!                                                              
Kondig het jubelend aan, 
laat heel de wereld het horen! 

969       ln Christus is noch west noch oost 
 
1.          ln Christus is noch west noch oost 

in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost, 
de wereld door zijn woord. 

 
2.          Tot ieder hart, dat Hem behoort, 

met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is 't gouden koord 
dat allen samen bindt. 

 
3.          Geliefden, sluit u dan aaneen, 

vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 

 
4.          Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 

Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

 


