
Liederen bij de kerkdienst van 5 april 2020 “Palmpasen” 
 

200:1 
 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
Dat wij niet leven gevangen in leegte. 

Dat wij niet vallen terug in het stof. 
Roep onze namen dat wij U horen, 

dat wij herademen dat wij U leven. 
 
 

275 

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

en hoe onzegbaar ons nabij. 

Gij zijt gestadig met ons bezig, 

onder uw vleugels rusten wij. 

4 Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 

met hart en ziel aan ons getrouwd. 

2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

waar ook ter wereld mensen zijn. 

Blijf zo genadig met ons bezig, 

tot wij in U volkomen zijn. 

3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

en niemand heeft U ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
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1 Hef 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. 

Juich blijde, zing uw God ter eer, 

loof Hem, die sterk van daad 

de deuren binnengaat. 

2 Rechtvaardigheid is zijn bestel, 

zachtmoedigheid zijn metgezel. 

Hij draagt een kroon van heiligheid, 

een scepter van barmhartigheid. 

Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 

juich, nu die Heiland ons verschijnt; 

door Hem geschiedt Gods raad, 

zijn heerschappij bestaat! 

 



825 

1 De wereld is van Hem vervuld, 

die ’t kennen gaat te boven, 

wiens heerlijkheid ons is verhuld, 

in vonken licht verstoven. 

Geen mensenoog heeft Hem gezien 

wien elk zijn tempel bouwt, in wien 

onwetend wij geloven. 

4 Hij meet ons tijd en ruimte toe 

genoeg om Hem te vinden. 

Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 

wij tasten in den blinde 

naar Hem, uit wie ons leven is. 

Eens treedt Hij uit de duisternis 

en noemt ons zijn beminden. 

2 Maar Hij die in de aanvang schiep 

de hemel en de aarde, 

die al wat is tot aanzijn riep, 

de ongeëvenaarde, 

woont niet in tempels; er is niets 

dat Hem ontbreekt, – hoe zou Hij iets 

uit mensenhand aanvaarden? 

5 Ja, Hij is elk van ons nabij, 

hoe hemelhoog verheven; 

in Hem bestaan, bewegen wij, 

in Hem is heel ons leven. 

Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 

de mensen zijn van zijn geslacht, 

voorgoed met Hem verweven. 

3 Hij blies ons van zijn adem in. 

Hij, hemelhoog verheven, 

heeft ons in Adam één begin, 

één levensdoel gegeven: 

te wonen op zijn aarde, waar 

het goed is, goed om met elkaar 

in zijn verbond te leven. 
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1 en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land, 

beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand; 

genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

2 Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat, 

een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad; 

genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

3 En binnen heerst de bitt’re twist, het woord wordt tot verwijt, 

dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamte en nijd; 

genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

4 O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn; 

genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn. 

Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 
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1 De wijze woorden en het  groot vertoon, 

de goede sier van goede werken, 

de ijdelheden op hun pauwentroon, 

de luchtkastelen van de sterken: 

al wat hoog staat aangeschreven 

zal Gods woord niet overleven; 

Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 

beschaamt de ogen van de sterken. 

2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 

dat lachen zullen zij die wenen, 

dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 

dat dorst en honger zijn verdwenen – 

de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 

die geen vader was, zal vader zijn; 

mensen zullen andere mensen zijn, 

de bierkaai wordt een stad van vrede. 

3 Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 

een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 

wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 

al komt de onderste steen boven: 

die zal kreunen onder zorgen, 

die zal vechten in ’t verborgen, 

die zal waken tot de morgen dauwt – 

die zal zijn ogen niet geloven. 
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