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Liederen 09-04-2020 om 21.00 uur   STILLE ZATERDAG  

 

Zingen (Taizé)  3x       

 
Blijf bij mij en waak hier met mij, waak en blijf bidden, waak en blijf bidden.   

 

 

LB 200: 1 Wek uw kracht (3x) 

 

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. 

 

 

LB 221: 1,2,3 Zo vriendelijk en veilig als het licht 

 

221:1 

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zo als een mantel om mij heen geslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 

221:2 

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om, als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 

Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 

221:3 

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
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LB 642: 1.2.8 Ik zeg het allen dat Hij leeft 

 

642:1 

Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 

dat Hij is opgestaan, 

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 

waar wij ook staan of gaan. 

642:2 

Ik zeg het allen, en de mond 

van allen zegt het voort, 

tot over ’t ganse wereldrond 

de nieuwe morgen gloort. 

 

642:8 

’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 

de Heer die eeuwig leeft 

en die in zijn verrijzenis 

alles herschapen heeft. 

 

 

 

 

LB 287: 1.2.3.4.5 Rond het licht dat leven doet 

 

287:1 

Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede; 

wie in voor- of tegenspoed 

zegen zoekt, mag binnentreden, – 

bij de Heer zijn wij hier thuis, 

kind aan huis. 

287:2 

Rond het boek van zijn verbond 

noemen wij elkaar bij name, 

roepen wij met hart en mond 

levenswoorden: ja en amen – 

als de kerk van liefde leest 

is het feest! 

 

287:3 

Rond het water van de doop 

komt de Rode Zee ter sprake; 

droogvoets, tussen nood en dood 

volgen wij een brandend baken: 

in het nachtelijke uur 

vlamt een vuur. 

287:4 

Rond de tafel, in de kring, 

staat ons land, de oogst voor ogen, – 

neem en eet, drink en gedenk, 

proef hoe zoet: Gods mededogen, 

die ons schenkt in de woestijn 

brood en wijn. 

 

287:5 

Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede. 

Paaslicht straal ons tegemoet, 

zegen wie uw liefde delen, – 

licht dat dit geheim behoedt: 

God is goed. 
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Lied 833: 2 

 

833:2 

Neem mij aan zoals ik ben, 

wek in mij wie ik zal zijn, 

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

 

 

 

LB 612: 1.2.3 Wij komen als geroepen 

 

612:1 

Wij komen als geroepen 

en aan het licht gebracht. 

Het leven te begroeten 

heeft God ons toegedacht. 

Wij komen als geroepen, 

getekend met een naam, 

van ongeweten toekomst 

de mede-erfgenaam. 

612:2 

Geroepen om te leven, 

gehouden aan zijn woord 

van uitgesproken vrede, 

van liefde ongehoord. 

Herboren, uitgetogen 

uit de toevalligheid, 

bestemd voor de genade, 

het donker al voorbij. 

 

612:3 

Getekend voor ons leven 

als kind'ren van het licht, 

gezaaid op hoop van zegen, 

de dag als vergezicht. 

God, breng ons zelf op adem 

en treed in ons bestaan. 

Bezegel onze vreugde 

hier met uw eigen naam! 

 

 

 

 


